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Præsidiet

PRÆSIDENTEN HAR ORDET
Af Præsident Flemming Rytter

Formandsmøderunden står for døren. Det er De Danske Garderfor-

Men jeg tror jeg ikke, at denne ordning kan vare evigt. Verden ud-

Jeg har sendt et ”hyrdebrev” ud til alle garderforeningsformænd

uden aflønning vil være præsident. Der er sikkert mange andre, der

eningers (DG) vigtigste demokratiske krumtap bortset fra Repræsentantskabsmødet.

med en opfordring til at give møde i Skanderborg 28. maj 2016. Der
var måske også i brevet indeholdt mere end en opfordring!!

DG er en hæderkronet organisation, bemandet med og drevet af

ildsjæle, og med kun 3 lønnede ansatte. Dette smukke princip varer måske ikke evigt. Jeg anvender formentlig omkring 30-35 timer
ugentlig på DG uden løn. Det vidste jeg fra starten, så det er ingen

beklagelse. Det er en stor ære for mig at være Præsident for DG,
også fordi jeg dermed føler, at jeg betaler lidt tilbage til DG af den
støtte, jeg som Chef for Den Kongelige Livgarde modtog i perioden
2001-2005, hvor jeg var regimentschef. Og når jeg møder jer ude i
foreningerne, nyder jeg det.
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vikler sig, Danmark ligeså, og DG vil meget snart kunne stå i den situation, at man ikke bare kan regne med, at en afgået regimentschef

gerne vil overtage, men er det dem, som DG har brug for. Præsidiet har indstillet mig til at

fortsætte som Præsident for
endnu en 2 års periode fra

maj 2016. Det er jeg glad for
og beæret over. Det afgøres
på Repræsentantskabsmø-

det i Skanderborg den 28.

maj 2016. Men tænk over
den af mig hér rejste udfordring.
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Præsidiet

→ fortsat fra side 3

Jeg får gennem mine samtaler og dejlige besøg hos jer i jeres for-

eninger ofte stillet det spørgsmål, hvad laver DG vicepræsidenter
egentlig? Hvorfor er dette ”lag” indskudt? Hvad laver de egentligt?

Jeg kan ofte ikke i detaljer redegøre for den historiske udvikling og
de nuværende vedtægters ”fædre”s organisatoriske hensigter. Jeg
har nok andet at tage mig til, synes jeg. Men vicepræsidentfunktio-

nen og dette lag i organisation har vel det helt overordnede mål at
koordinere DG aktiviteter i egen region og herunder udgøre en fast
og arbejdsom samt forpligtende samarbejdspartner til DG Præsi-

dent. Denne hensigt skal muligvis relateres til DG nyere historie. Jeg
har et godt og tillidsfuldt forhold til ”mit Præsidium”. Eksempelvis

har et præsidemedlem aflastet mig og Sekretariatet på alt vedrørende DG Håndbog og hædersbevisninger i øvrigt. En anden er qua

sin erhvervserfaring klar til at trylle med lange lister og få dem omdannet til brugelige oversigter specielt i årgangsforeningssammen-

hæng. Uden at have rygdækning hos DG nuværende vedtægters
fædre forestiller jeg mig også, at vicepræsidenterne med eget land-

kort i baghovedet formidler garderforeningssammenlægninger,

hvor dette måtte være ønskeligt hos medlemmerne og oplagt ud fra
almindelige driftshensyn. Og fædrene har sikkert også tænkt på, at
vicepræsidenterne, også i deres kapacitet som regionsledere, orga-

niserer og koordinerer regions- og tvær-forenings-arrangementer.

Dette sidste er af afgørende betydning i fremtiden, tror jeg. Enkelte
medlemmer hvisker mig også i øret, at det måske er svært at være

vicepræsident under sådan en Præsident, som vi har i øjeblikket,
der farer rundt som en blæksprutte. Jeg kender således godt sva-

rene på de mange individuelle henvendelser vedrørende vicepræsi-

denternes rolle. Jeg håber, I som medlem vil opleve, at det drive, der

skal være i enhver organisation, også eksisterer i vor organisation
og bl.a. udspringende fra Præsident og vicepræsident-niveau. Men

det vigtigste og mest nødvendige livskraftige drive er det, der vokser og trives i garderforeningerne.

Under et politisk møde om dansk demokratis fremtid på Christians-

borg for nylig kom en journalist ind på problemet om ”forenings-

Danmark” og foreningslivets betydning for demokratiet. Udtryk

som ”pseudo-demokrati” og ”blålys” blev anvendt også af seriøse
journalister. Soldaterforeninger og specifikt nævnt DG fremhæ-

vedes på negativlisten som ”død-kød” af flere journalister. Blazer,

”gule ærter” og ”fugleskydning” var blevet fy-ord. Lad os love hinanden, at det vil vi gøre til skamme med vort organisationsvirke
fremover.

De Danske Garderforeningers sekretariat og
Garderbladets kontor:
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Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, 1123 København K.
Tlf. 33 15 52 04
Mandag-fredag kl. 09.30-14.30.
Postgiro: Reg-nr. 1551 Konto 648 8919
Internet: www.garderforeningerne.dk
e-mail: sekretariatet@garderforeningerne.dk

www.ok.dk

HOLD MAR-61

Hej alle fra Marts 1961.
Da Poul =811 har meldt fra til at samle os nok engang, vil jeg
gerne forsøge at finde opbakning, i kan bruge 2 følgende mails:
viggo-ts@mail.dk eller Paul.j.jakobsen@gmail.com
MV. Garderhilsen Poul Juul Jacobsen =828

HOLD MAR-66

Da vi i år kan afholde vores 50 års jubilæum i forbindelse med
årgangsparaden d. 1. maj, vil jeg bede alle holdkammerater tilmelde sig hos mig senest mandag d. 18. april, da vi vil holde
en frokost efterfølgende. Ligeledes er det meget vigtigt, hvis du
har kendskab til holdkammerater, der ikke er medlem af nogen
garderforening, om at kontakte mig. Jeg udsender personlige
breve til alle de kammerater, jeg har mail- / adresser på senere.
Karsten Frese, Kattesundet 16 3., 1458 Kbh K
mobil 2015 0427, email: frese@mbuna.dk

HOLD JAN-71

Indkaldelse til 45 års jubilæum ved SKKMP/IV/LG
Vort 45 års jubilæum nærmer sig med hastige skridt.
Vi skal mødes søndag den 1. Maj 2016. kl. 09:00 på Livgardens
Kaserne. Der skal vi mødes til højre indenfor porten ved Kongens Have. Efter paraden skal vi huske opstilling til fotografering. Dernæst er planen at vi skal spise frokost sammen og
hygge os. Kaj S.Møller har lovet at være behjælpelig med at finde en restaurant. Det hører I nærmere om senere. Husk hurtig
tilmelding , så vi har noget at arbejde videre med. Hvis du har
kendskab til nogle garderkammerater som måske ikke ser dette
her, så tag venligst kontakt til dem. Så vi kan mødes så mange
som muligt. Henvendelse til
Kaj F. Andreasen, Mob. 2927-1049, kaj_andreasen@sol.dk
J.O.Dahlmann, Mob. 6175-6913, kirstendahlmann@hotmail.dk
Anders Kristensen,Mob. 2015-9232, Mail: gtm@gtm.dk

HOLD FEB-71

Kom til 45 års jubilæum
Vi mødes søndag d. 1. maj til højre for porten i Gothersgade kl.
09.30.
Efter paraden er der bus til Sejlklubben Tutten hvor vi skal have
frokost. Efter frokost ca. 16.30 går bussen mod Hovedbanegården og Gothersgade.
Breve er sendt ud til dem der er medlem af foreningen, husk
jeres kontingent. Skulle du ikke være i foreningen men vil gerne
med så kontakt: klinch@webspeed.dk eller tlf. 6091 7342
C.I.K. Pedersen Formand Hold FEB-71.
Præsidiets skydeudvalg: OKT-77 Jan Stoltenborg,
Tlf. 44 44 24 73 · e-mail: stoltenborg@mail.dk
Præsidiets Bowlingudvalg: SEP-85 Henrik Agerlin,
Tlf. 28 44 12 94 · e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
“Fødselsdagsgaven”: 004-NOV-53 Josef Jezewski,
Tlf. 43 52 02 03, e-mail: jos@mail.tele.dk, 800-JAN-65 Henning
Lajer, tlf. 23 92 76 00, e-mail: hlajer@loophole.dk
Hverveudvalget: NOV-60 Steen V. Grubert · Tlf. 30 82 28 67
e-mail: steen.grubert@parkmail.dk

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk



Livgarden

SÅ ER VI I FULD GANG IGEN
Klavs Lawes, oberst, kammerherre, chef for Den Kongelige Livgarde

Det er med glæde at jeg kan fortælle, at den nye chef for Den Kon-

De nye gardere fra hold December 2015 står klar i kulissen, og hi-

Hærens Sergentskole i Varde. Han udnævnes til oberst fra 01. maj.

bliver min sidste af slagsen.

gelige Livgarde bliver oberstløjtnant Hans Christian Mads Rahbek.

Oberstløjtnant Hans Christian Mads Rahbek er for tiden chef for
Der vil være chefskifte parade på Livgardens Kaserne 29. april.

Jeg ønsker af hjertet Mads alt held og lykke med det kommende job
som chef for Livgarden.

Udenfor tilkæmper solen sig mere tid i døgnet. Det lysner dag for
dag, og det bliver langsomt varmere.

I slutningen af marts hjemsender vi hold August 2015, efter endt

værnepligt. Det har været et rigtig godt hold, som på fornem vis har
holdt ”Garderånden” i hævd. Tag vel imod dem.

ger efter at overtage opgaven. Jeg glæder mig til at følge deres vagt-

uddannelse og gennemføre den afsluttende vagtinspektion, som
Vores udsendte soldater i Irak har det godt. De løser opgaven så

godt som muligt under ofte vanskellige forhold. Vi har heldigvis et

fortræffeligt samarbejde med de amerikanske enheder, som vi løser
opgaven med.

Livgarden er varslet om, at

stille både hold 3 (som er

ude nu) og hold 4 og 5. Så de
professionelle soldater i I/
LG og II/LG ved hvad de skal
lave i det kommende års tid.

NY CHEF UDNÆVNT!
Den 3. februar offentliggjordes, at Hendes Majestæt Dronningen
har resolveret, at oberstløjtnant Hans Christian Mads Rahbek, fra
01. maj udnævnes til oberst og chef for Den Kongelige Livgarde.

Oberstløjtnant Rahbek er pt. chef for Hærens Sergentskole i Varde.

Der vil finde kommandooverdragelse sted den 29. april på Livgardens Kaserne i København.

De Danske Garderforeninger ønsker et stort tillykke med udnævnelsen, og ser frem mod et godt samarbejde!

Den Kongelige Livgarde
Den Kongelige Livgarde
Høveltevej 111-117
3460 Birkerød
Telefonnr.: Tlf. 4599 4000
Internet: www.forsvaret.dk/lg

Garderforeningernes Forbindelsesofficer
Adjudanten, kaptajn Uffe M. Dueholm,
Garderkasernen i Høvelte.
e-mail: lg-gse11@mil.dk
Presse- og Informationsofficer
Kaptajn Bjarke Zoffmann Therkildsen
Tlf. 4599 4009, e-mail: lg-gse20@mil.dk

www.livgarden.dk
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Brigadeøvelse i Oksbøl

WHITE SWORD 2016
Af Kaptajn A. Buschard

Det var en noget sammenbragt flok, som startede Brigade ledet

uddannelse(BLU) øvelse WHITE SWORD. Grundet I/LG snarlige
udsendelse til Irak på Operation Inherent Resolve, måtte Chefen for

II/LG, Oberstløjtnant Henrik Hvilsom, overtage kommandoen over
I/LG professionelle infanterienheder, samt deres forpligtelser i 2.
brigades uddannelsescyklus. En stor opgave for en bataljonsstab,

der inden for det sidste år både, har været udsendt til Irak og deltaget i store udenlandske øvelser. Dette til trods gik alle deltagere til
opgaven med stor energi og indlevelse.

For et par år siden blev det annonceret at hæren skulle tilbage til de

”røde reglementer” og genfinde sine evner til at gennemføre reelle

kampopgaver. Dette betyder, at der for tiden bliver lagt meget fokus
på ”gamle” taktiske dyder såsom hastige angreb(angreb fra bevæ-

gelse) og undvigende kamp(forsvar). Disse taktiske manøvrer har
ikke været særligt relevante de seneste år. Men med øget fokus på

de europæiske stormagtsforhold, er de pludseligt blevet relevante
igen. Mange læsere af indeværende artikel, vil derfor kunne visualisere forholdene for vores professionelle gardere, i rammen af bri-

sen, der skulle sætte punktum for mange måneders intenst arbejde
og forberedelse. Således formanede drog II/LG bataljonsledelse ud
og mødte deres tilgåede enheder.

Til øvelsen havde II/LG fået tildelt et panserinfanterikompagni fra

I/LG, en kampvognseskadron fra I/JDR og et motoriseret infanterikompagni fra Scots Guards, støttet af stabskompagniet fra I/LG,

samt diverse artilleri, efterretnings og ingeniør enheder. Det var

således en broget flok, som skulle fungere sammen, hvilket der
kom mange spændende oplevelser ud af. Den første indsigt i for-

skellighederne kom, da kompagniet fra Scots Guards fik tildelt Vrøgum klitplantage som beredskabsområde, for hvilket sande Oksbøl

kendere vil vide er en meget tæt skov med mange vådområder. Det

der ikke var taget med ind i ligningen var de britiske lastbiler, der
ikke var egnede til den mindste grad af terrænkørsel, særligt ikke i

Vrøgum klitplantage. Resultatet af dette møde blev et britisk kompagni, der sad fast i timevis til sidste lastbil.
Angrebet fra luften

gadeøvelsen WHITE SWORD.

Første rigtige dag på øvelsen, blev brugt på en imødegåelse af en

Allerede ugen inden øvelsen startede, havde enhederne fået trans-

indviede læser, betød dette angreb fra bevægelse, idet egne en-

Af sted til Oksbøl

porteret deres pansrede køretøjer til Oksbøllejren, hvilket betød at

enhederne alene skulle transportere personel og lette køretøjer til
Jylland mandag morgen. Dette gav mange af soldaterne mulighe-

den for at starte mandag morgen med en lur i bussen på vej mod
det jyske. Omkring klokken 13 summede P6(parkeringsplads nr. 6
i Oksbøllejren) af liv, da flere hundrede soldater begyndte at lave
”klar til kamp” samt pakke deres køretøjer. Heldigvis virkede plan-

lægningen og ud af det tilsyneladende kaos begyndte enhederne

langsomt at køre ud i deres tildelte beredskabsområder(BSO) for
at forberede kommende opgaver. Inde i lejren startede 2. brigades

ledelse med at byde velkommen til førerpersonalet og alle tilgåede
enheder. Det var tydeligt at brigadestaben havde set frem til øvel-
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luftlandsætning. Scenariet var, at fjenden havde luftlandsat et

ukendt antal enheder til støtte for en fremtidig invasion. For den
heder så hurtigt som muligt skal søge at inddæmme de fjendtlige
luftbårne styrker før de kan nå at skabe forudsætning for fjendtlige
landstyrkers hovedangreb. Når man gennemfører ”angreb fra be-

vægelse” skal det derfor gå så hurtigt som muligt og et af vilkårene

er, at man ikke helt ved hvor fjenden er, men blot at han hurtigst
muligt skal inddæmmes og nedkæmpes. Det kræver meget af alle

led i en bataljon, hvor gruppeførerne skal finde vej og optage kam-

pen med en udefineret fjende. Kompagnicheferne skal opstille deres enheder så de passer til forskellige situationer og bataljonschefen skal træffe hurtige beslutninger om disponeringer – kort sagt

blev tirsdag en dag, hvor alle enheder havde meget travlt over hele
dagen.

www.livgarden.dk

Brigadeøvelse i Oksbøl

Krigstaktik fra 1. Verdenskrig
Stor var glæden, da vi næste dag skulle angribe fjenden under mere
koordinerede forhold. Dette betød, at kompagnierne var mere velforberedte og koordinerede til manøvren. Dagens taktiske indsæt-

telsesform var ”angreb efter opmarch”, og i denne ramme spiller en

tidsbunden koordination en stor rolle for bataljonens samspil. På
dagen forløb enhedernes angreb forbilledligt, hvilket var en større

”Efter to dage med angreb,
mente det vestjyske vejrlig, at
det også skulle spille en rolle
på øvelsen.”

udfordring end hidtil antaget. Ingeniørregimentet var nemlig mødt

Onsdagen blev brugt til forberedelse på den næste taktiske disci-

blokader i skovene, kilometervis af minefelter, pigtrådsspærringer

meres og til sidst endeligt standses fra en nedgravet kampstilling.

talstærkt op til øvelsen, og det resulterede i, at fjenden var endog
særdeles velforberedt på angrebet den morgen. Der var lavet vejog samtlige broer som bataljonen skulle bruge til sit angreb var
blevet sprængt, hvilket gav mindelser om indlært krigshistorie fra

første verdenskrig. Heldigvis var bataljonen blevet udstyret med
dygtige og kompetente ingeniørsoldater, som i dygtig koordination

med de angribende enheder fik gennembrudt minefelter, pigtrådshegn og anlagt broer som de sjældent har prøvet før. Dette opfyldte

plin, ”hovedforsvar”. Det skulle nu være vores tur til at forberede
et forsvar i dybden, hvor en angribende fjende først skulle deci-

Virkeligheden i dagens Danmark er dog, at den største udfordring

består i at overholde ”miljølovgivning 2000”, som har fredet store
dele af Oksbøl øvelsesterræn. For bataljonens vedkommende skal

der nu søges om tilladelse til at grave selv det mindste skyttehul

til fulde kravet om interoperabilitet og det var en fornøjelse at se

hvorledes professionelle soldater løser komplicerede opgaver, som
de bør gøres.

Efter to dage med angreb, mente det vestjyske vejrlig, at det også
skulle spille en rolle på øvelsen. Det betød at bataljonen skulle forholde sig til en storm/orkan varsel for Oksbøl terrænet. Forfatteren

af denne artikel fik i den forbindelse genopfrisket sin rekrutlærdom
vedrørende opsætning af bivuak, og det på en særdeles kontant

måde, idet bivuakken simpelthen fløj væk i nattens mørke. Dette
resulterede i en noget mere omhyggelig opsætning af bivuakken
fremadrettet.

www.livgarden.dk
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Brigadeøvelse i Oksbøl

eller vognstilling, og bataljonens officerer har efter nøje instrukti-

idet de med minutters varsel måtte afvise et fjendtligt angreb på

mere fysisk konsekvens idet håndgravning er mindre restriktiv end

usædvanlig bedrift hvorledes de hurtigt og effektivt rykkede til nye

on lært forskellen på hedelyng, lynggræs og almen forekommende

græs. For konstablernes vedkommende har den nye lovgivning en
maskingravning. Dette var meget tydeligt på en tidligere øvelse i
bataljonen, da et professionelt infanterikompagni blev præsenteret

for 50 ekstra spader i stedet for en rendegraver. Nuvel, så fungerer samspillet mellem militær og natur forbilledligt, hvilket gerne
skulle være tydeligt for enhver.
I forsvar

Torsdagen var dagen hvor fjenden så skulle angribe bataljonens

forsvarsstilling. I virkelighedens verden er det sådan, at man for-

svarer sig imod en numerisk overlegen fjende, men da Hæren ikke
lige har en ekstra brigade til at simulere fjenden, blev det aftalt at
alle fjendtlige køretøjer skulle ”ganges med tre” for at få ligningen

til at gå op. Som befalet, blev resultatet at bataljonen nu blev angrebet af adskillige fjendtlige bataljoner og da dagen var omme
havde bataljonen nedkæmpet et antal enheder uden sidestykke i
krigshistorien. Et ekstra tiltag i denne sammenhæng var, Hærens

Efterretningscenters (HEC) deltagelse i kampen. Dette betød at udtryk som Psyops, ISTAR og Human intelligence, er udtryk for de nu

kraftigt øgede muligheder en bataljon har til efterretningsarbejdet.

Selve indspillet foregik via blandt andet sprogofficerer og flyveblade, hvilket lagde en ekstra dimension til kompleksiteten ved øvel-

sen. Stabskompagniet blev ligeledes udfordret i forsvarskampen,

8

kommandostationen og derefter bryde op for at skifte stilling. I en
verden hvor stabskompagniet har en mand per lastbil, var det en
stillinger.

Lørdag var så den sidste reelle øvelsesdag, og her vendte bataljonen tilbage til ”angreb fra bevægelse”. Klokken 0130 blev bataljo-

nen varslet om at skulle angribe en nyligt luftlandsat fjende. Dette
resulterede i befalinger til kompagnierne klokken 0500 og iværk-

sættelse af angrebet klokken 0900. En ikke ubetydelig bedrift, som
viser det høje niveau af professionalisme som forefindes i Hæren i
dag. Nu gik det igen over stok og sten, hvor bataljonen endte med
at angribe Brikby med Scots Guards og 1/I/LG parallelt igennem
byen. Ved mørkets frembrud sluttede øvelsen, dog ikke uden 1/I/

LG havde anmodet om at få lov til at forsætte, hvilket er meget

symptomatisk for vores stående enheder ved Den Kongelige Livgarde.

Søndag var store pakke- og evalueringsdag hvor det var tid til at få
tilbagemeldinger og kritik. Alt i alt var det brigadens vurdering, at
bataljonen havde leveret et godt og professionelt produkt. Øvelsen

var præget af et højt operationstempo, og en høj grad af interoperabilitet på både nationalt og internationalt niveau.

Selve afslutningen blev markeret med en parade ved Afghanistan
monumentet i Oksbøl lejren. For mange af Livgardens soldater, står
dette stadig som en påmindelse om, at man aldrig kan træne nok,
og at livet som soldat altid bærer en indbygget alvor.

www.livgarden.dk

Musikkorpset

Få PARADER
– mange koncerter
Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

Der er stadig langt mellem de københavnske vagtparader, idet H.M.

sen af februar var der koncert med temaet Taffelmusik i Stærekas-

i København, og ca. hver torsdag i Fredensborg. Følg med i kalen-

Porgy & Bess

Dronningen bor på Fredensborg Slot under renoveringen af Amali-

enborg. Men ca. hver onsdag er der alligevel vagtparade med musik

deren på www.livgardensmusikkorps.dk. Et par gange i den kolde

sen, der er ved at vinde fast grobund som kendt koncertsted, og vi
er allerede godt vant med at spille for stort set udsolgte huse.

januar var der frostmarch, dvs. Musikkorpset gik turen, men uden

Den 18. marts kl. 19.30 er der igen kon-

gange, for det er meget sjovere at spille på turen, end ikke at spille!

& Bess, fra 1934 om to sorte arbejderes

at spille, idet ventiler og klapper på instrumenterne simpelt hen var

frosset fast, så man ikke kunne skifte tone. Heldigvis var det kun få
Den milde vinter er generelt god ved os.

cert i Stærekassen. Koncerten består af
highlights fra Gershwins opera, Porgy

kamp for kærligheden midt i hverdagens
trængsler. Musikken er specialarrange-

ret til os af musikeren Jakob Høgsbro,
der er kendt for sin opfindsomhed og
store musikalitet. Den skønne sopran,

Signe Asmussen, synger Bess, og crooneren Bobo Moreno er Porgy. I marts
1943 fandt den første opførelse i Europa

sted på Kongens Nytorv. Det Kgl. Teater
Garden i sne, foto: Jesper Hyllested.

havde modigt taget den på plakaten midt

Med færre daglige parader er der mulighed for at styrke orkestrets

ten – en amerikansk opera med stærke,

sammenspil væsentligt i form af orkesterprøver og koncerter.
Prøver og koncerter fungerer for et orkester ligesom træning for
sportsfolk eller skydeøvelser for soldater. Man kan aldrig nøjes med
at komme til selve kampen eller selve det kongelige taffel, der går
omfattende øvelser forud.

I januar har der været tre nytårskoncerter med den afholdte Børge
Wagner som dirigent, med hvem Musikkorpset har et gammelt og

godt samarbejde. Vi frygter, at han ikke har helbred til at fortsætte i
det uendelige, så vi nyder hver stund nu. I den kommende tid spiller

vi meget med den svenske dirigent, Per-Otto Johansson, som ofte
har ledet musikken ved større koncerter og ved hoffet. I begyndelBasun, foto: Elisabeth Rihn.

under besættelsen. Tænk, hvad der har

været af ramaskrig fra besættelsesmagjazzede undertoner om sorte arbejdere
midt i nazisternes racerenhedspolitik.
Der kom da også bombetrusler mod tea-

tret, og den måtte tages af plakaten igen.
Operaen blev spillet igen som lykkelig

demonstration i maj 1945 og har også siden gået på Det Kgl. Teater, og nu spiller

vi den også. Hvorfor? – fordi vi har lyst!
Gershwins musik er fantastisk. På www.

livgardensmusikkorps.dk kan man som
altid få billetter.

Stærekassen, foto: Wikipedia Commonds.

Hacket
Vores flotte, nye hjemmeside har været hacket! Når dette blad går
i trykken, burde problemerne for længst være overstået.

Fotografier

For nogen tid siden opfordrede vi Garderbladets læsere til at

indsende fotografier af Musikkorpset. Der bliver taget mange

billeder, og vi er meget interesserede i de mange mulige, private
topskud. Send dem gerne til billederafmusikkorpset@gmail.com

www.livgarden.dk
www.livgardensmusikkorps.dk
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Medaljeparade

MEDALJEPARADE
På trods af vejrudsigtens håbløse udsigter til januar måneds
sidste lørdag, var over 400 veteraner mødt op på Garderkasernen for at modetage deres retmæssige ”Forsvarets Medalje for
International Tjeneste 1948-2009”.

1

overvære den, for mange veteraner, betydningsfulde og følelsesladede parade. Mange gamle veteraner har siden udsendelsen været
påvirket af den manglende markering af deres indsats. Da vi talte

med en af de mange veteraner stod det da også klart, hvilken be-

APR-12 Andreas Dalsgaard

I andet halvår af 2015 blev det offentliggjort, at en overset gruppe
af danske veteraner ville blive anerkendt for deres internationale

tydning en sådan parade har. Veteranen, der ikke ønskede at blive
nævnt ved navn, udtrykte således sin begejstring over paraden:

”Da vi vendte hjem fra vores udsendelse, regnede vi egentlig med, at

tjeneste. Forsvaret bekendtgjorde, at man med den nyindstiftede

man officielt ville anerkende vores indsats i en eller anden form. Til

tilknyttet én bestemt udsendelse, men anerkender derimod den

badserne værd. Jeg modtog så det her brev tilbage i efteråret, der

medajle ville ”anerkende danske veteraner, der har gjort internatio-

vores store skuffelse, fandt en sådan markering aldrig sted. Jeg har

samlede indsats, ydet i førnævnte periode.

informerede om min indstilling, og endelig følte jeg en anerkendelse.

anerkendt for deres indsats. I september måned udsendtes således

Der var en undertrykt stolthed at spore i veteranens blik, da han

og lignende organisationer om hjælp til at identificere alle de vete-

tydelig andel af de mange mennesker, der i løbet af formiddagen

nal tjeneste i perioden 1948 til 2009”. Den nye medalje er dog ikke

siden da været i tvivl om, hvorvidt vores indsats overhovedet var stra-

Motivationen for det nye tiltag kom af, at Forsvaret anslog, at der

Det at være her i dag, lukker på sin vis et kapitel for mig.”

invitationer til at deltage i en officiel parade, til alle kendte vetera-

kort efter støder til sine pårørende, der har taget turen til Høvelte

gik omkring 30.000 danske veteraner rundt i landet, uden at være

ner. I kombination hermed, bad Forsvaret alle soldaterforeninger

raner, som Forsvaret ikke selv var i stand til at opspore. Således har
De Danske Garderforeninger også været inddraget, og har blandt

andet søgt efter veteraner gennem Garderbladet, på vores hjemmeside og Facebook profil.
30. januar 2016

Den sidste lørdag i januar måned afholdtes medaljeparaden således
på Garderkasernen, og Garderbladet var naturligvis tilstede for at
2

10

3

for at overvære paraden. Netop pårørende udgjorde da også en bestimlede sammen bag bygning 60, afventende på den snarlige parade. Alle stod med samme ranke ryg, stolte over deres kære, der nu
ville blive anerkendt for sin indsats.

Klokken 10:45 blev vores veteran, sammen med de godt 400 øvrige
veteraner, beordret ind på Frederik d. III´s plads på tre geledder af
Kaptajn Jesper Lund. En mangfoldig skare bestående af mænd og

kvinder, unge som gamle, høje som lave, iført uniform eller i civil,

med blå baretter eller vinterhuer, gik nu ind på pladsen. Netop den

www.livgarden.dk
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Medaljeparade

alsidige gruppe af mennesker

”I dag vil vi uddele Forsvarets

perioden 1948 – 2009. Mænd

for at anerkende jeres indsats,

geledderne i rør position.

for Danmark i de konflikt- og

afspejler tydeligt de mange ud-

medalje for international tje-

og kvinder med en fortid i tre

som har fundet sted i perioden

sendelser, der har fundet sted i

neste 1948 – 2009. Og det sker

forskellige værn, trådte nu ind i

1948 – 2009, under udsendelse

Forreste geled med fem

stolte over jeres indsats, hvor I

skridt…

har ydet en flot indsats og her-

I takt med at Frederik d. III´s

under været villige til at yde det

arbejde. Et udbredt ønske om

stor tak til hver og en.”

katastrofeområder, I kan være

ultimative – nemlig med livet

plads fyldtes med veteraner,

som indsats. Herfra skal lyde en

kom de ansvarlige officerer på
at stå i forreste række, strakte

de tre geledder ud på to. Med

en melding om, at man natur-

5

Herefter lod Oberstløjtnant Jan
Stoltenborg geledderne åbne.

ligvis forstod, at alle gerne ville stå i forreste række, blev parade-

”Forreste geled med fem skridt, andet geled med tre skridt, fremad

vejen for æreskommandoens rute ind til pladsen, og derfor måtte

som paradedeltagerne, da man let-

INFO

en i paraden nu tildelt den velfor-

1 Bagerst ses Chef Livgarden, Oberst Klavs Lawes.
I midten ses chefen for III
Livgarden, Oberstløjtnant
Jan Stoltenborg og forrest
chefen for II Livgarden,
Oberstløjtnant Henrik
Hvilsom.

deltagerne dog bedt om at indtræde på tre geledder, som ordren

jo lød på. Bedre blev det ikke, da et stort udsnit af højre fløj stod i
sendes til venstre fløj.

Med en fast stemmeføring og tydelige kommandoer, lykkedes det
dog at opstille paraden i tre gelleder, hvorefter styrken kunne over-

drages til Oberstløjtnant Jan Stoltenborg. Efter en kort orientering

om paradens forløb, stod de mange veteraner nu klar, afventende
på at få overrakt medaljen.

Langs hele kanten af Frederik d. III´s plads stod de mange hundrede

pårørende. Alle med telefoner og kameraer fremme for at uendeliggøre den betydningsfulde parade. Særligt stimlede de pårøren-

de sammen ved geleddernes fløje, hvorfra man havde den bedste
chance til at få et billede af paradestyrken. Børnene lå på knæ i kan-

ten med telefoner løftet, bagved stod forældrene, ligeså med telefonerne løftet over deres hoveder.

Klokken 11:00 trådte Chef Livgarden, Oberst Klavs Lawes ind på

pladsen for at inspicere paradestyrken. Efterfølgende marcherede
en æreskommando fra vagtkompagniet ind på pladsen, anført af

tambourkorpset. Særligt var denne del af paraden til stor beundring for de pårørende.

Før medaljerne blev tildelt paradestyrken, knyttede Chef Livgarden
sine egne ord til medaljens betydning:

6

march!”. Kommandoudførelsen trak

et par smil på såvel de pårørende
tere rustent åbnede geledderne.

Startende fra højre fløj, blev hver og
tjente medalje. Med de mange para-

dedeltagere, lod Chef Livgarden sig
assistere til medaljeoverrækkelsen
af Oberstløjtnant Jan Stoltenborg

samt chefen for II Livgarden, Oberstløjtnant Henrik Hvilsom.

Da hele paradestyrken havde modtaget

medaljen,

afmarcherede

æreskommandoen fra pladsen, hvorefter geledderne opløstes. Den før så

sirlige og ordensprægede plads blev

2 Gamle soldaterkammerater genforenes.

nu indtaget af stolte pårørende. Børn

3 Æreskommando fra
Vagtkompagniet.

tos blev taget og på-gensyn knus blev

4 Spændte og stolte
pårørende, klar til at tage
billede.

løb over pladsen for stolt at kaste sig
i armene på deres fædre. Familiefoudvekslet mellem soldaterkammera-

ter. Hermed fik Forsvaret lukket et
kapital for mange veteraner.

7

5 Forsvarets Medalje
for International Tjeneste
1948-2009.

6 Deltagere opstillet, og
klar til at modtage medalje.

7 Chef Livgarden inspicerer paraden.

www.livgarden.dk
www.livgarden.dk
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Livgardens slag og krige

Kampene ved AMALIENB
Af APR-12, KS Mogens F. T. Larsen

Tidligt om morgenen d. 9. april 1940 igangsatte Tyskland Unter-

ment og at tyske tropper derfor havde krydset grænsen til Dan-

morgenen også kampe i København, deriblandt skudveksling ved

Danzig” til kaj ved Langelinie og landsatte en forstærket batal-

nehmen Weserübung-Süd, invasionen af Danmark som led i det videre angreb på Norge. Ud over forsvaret i Sønderjylland var der om
Livgardens forsvar af Amalienborg, hvor blandt andre kong Christian X, dronning Alexandrine, kronprinsen, statsminister Stauning,

udenrigsminister Munch og general Prior, hærens øverstbefalende,
befandt sig.

Ved begyndelsen af Anden Verdenskrig stod Danmark i en situation, der mindede meget om optakten til Første Verdenskrig. På

grund af Danmarks geografi har landet ofte været af militær inte-

resse, eksempelvis under Første Verdenskrig, hvor englænderne så
muligheder for at bruge Jylland til at landsætte tropper og tyskerne

ønskede kontrol med landet for at forsvare sin nordlige front. Det
lykkedes dog ved hjælp af diplomati at holde Danmark ude af Før-

ste Verdenskrig, men sådan skulle det ikke gå i 1940. Tyskland in-

vaderede Danmark for blandt andet at få en ”bro” til Norge, under
påstand af at ville beskytte Danmark mod engelsk bombardement.

Den danske regering ønskede endnu engang at holde sig fra krigen,

men vidste godt, at dette nok ikke var muligt. Derfor var Danmarks
forsvar i tiden op til invasionen baseret på en balancegang – man

måtte være klar til at forsvare landet, men uden at mobilisere så
mange tropper, at Tyskland kunne bruge det som undskyldning
for at angribe for at imødegå en trussel. Den 9. april 1940 havde

den danske hær i alt 15.000 mand, hvoraf 8.000 af dem var værnepligtige. Trods soldaternes begrænsede felterfaring og forældede
materiel var den ordre, hæren fik ved alarmberedskabet d. 8. april,
tydelig nok:

”Ved direkte angreb på dansk territorium, skal styrkens opgave og
kampens hensigt være en klar og utvetydig tilkendegivelse af viljen
til forsvar - uanset styrkeforholdene.”

Kl. 04:20 d. 9. april ankom den tyske ambassadør, Renthe-Fink,

til møde med den danske udenrigsminister Munch og fortalte
at Tyskland ville beskytte Danmark mod engelsk bombardeDramatisering af forstærkningens fremrykning over Amalienborgs
Slotsplads under træfningen d. 9. April 1940.

mark og bombefly var klar til at bombe København, hvis man
satte sig til modværge. Samtidig lagde det tyske skib ”Hansestadt

jon tyske tropper, der satte kurs mod Kastellet. Klokken 04:55
stormede tyske soldater Kastellet gennem Sjællandsporten og
Norgesporten, som blev sprængt. Vagthavende officer på Kastellet, kaptajnløjtnant Stenkov, blev vækket af sprængningen og alar-

merede Generalstaben om, at tyskerne var i gang med at besætte
Kastellet. Efter en kort skudveksling var Kastellet i tyske hænder.

Kl. 05.10 hørte vagten ved Livgardens Kaserne skydning i retning af

Langelinie. Samtidigt modtog chefen for Livgarden telefonisk ordre
om at alamere Livgarden og klargøre modaktion, hvilket sendtes
videre til vagten på Amalienborg med tilføjelse om blandt andet at

udlevere skarp ammunition og afspærre slottet. Der ville også blive

sendt forstærkning fra Livgardens Kaserne til Amalienborg hurtigst
muligt.

Den vagthavende officer på Amalienborg var kaptajn P. A. C. Henningsen. Da han fik meldingen fra Livgardens Kaserne udstillede han adskillige ekstra dobbeltposter ved slottet, samt reserver ved gevær-

støtterne. Garderne fik af kaptajn Henningsen ordre om at åbne ild

på egen hånd mod enhver, der bar våben og var i fremmed uniform.
Kl. 05.25 hørte man på Amalienborg skydning i retning af Kastel-

let og 10 minutter senere meldte en civil cyklist, at tyske solda-

ter rykkede ned ad Bredgade. Omtrent samtidig ankom de første
forstærkninger fra Garderkasernen. Forstærkningen bestod af en

rekylgeværgruppe på ca. 10 mand, som Kaptajn Henningsen beor-

drede til at tage stilling på hjørnet af Frederiksgade og Bredgade.

Kort efter lød de første skud i kampen ved Amalienborg. De fire
gardere posteret ved Amaliegade fik indsigt på en kolonne bestående af omtrent ti soldater, men kunne ikke se, om de var danske

eller tyske, hvorfor de ikke skød. Da blev de fire gardere beskudt fra

både Amaliegade og Fredericiagade. Garderne faldt ned og besva-

rede ilden. Grundet den komplette mangel på dækning valgte de
at trække sig tilbage til bedre stilling ved slottet, dels ved spring,
dels ved kryben. Under dette stillingsskift blev to gardere såret, den

ene i venstre skulder, den anden i venstre lår da han ville komme
sin kammerat til hjælp. Garderne fik bragt sig i sikkerhed og blev
ført indenfor, mens en post tog stilling ved hjørnet af Amaliegade.

Derefter ankom en lastbil med flere forstærkninger fra Livgardens
Kaserne, endnu en rekylgeværgruppe. Da gruppen løb over slotspladsen, for at indtage sin stilling, blev endnu en garder såret og

faldt om, ramt i brystet. Kaptajn Henningsen fik garderen vendt om
på ryggen og kaldte to gardere frem for at få den sårede i sikkerhed

og tre gardere fik ordre til at tage stilling ved stensøjlerne omkring
rytterstatuen for at kunne skyde ned ad Amaliegade.
12
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Tysk infanterist i stilling nord for Amalienborg d. 9. April 1940.

Herefter gik kaptajn Henningsen til hovedporten ved Chr. IX’s palæ

hidset sindsstemning, sandsynligvis på grund af kampen og tysker-

og kaptajn Henningsen meldte sig til generalen. Indenfor hørte

dig ikke hænderne i vejret, men måtte, under trussel af tyske solda-

for at se til garderen, der var såret i brystet. Her stod blandt andre

statsminister Stauning, udenrigsminister Munch og general Prior
kaptajnen kong Christian X, stærkt bevæget, takke den i brystet så-

rede garder for hans indsat. De tre sårede blev noget senere kørt
bort af en ambulance tilkaldt at vagthavende løjtnant Hartnack.

Da kaptajn Henningsen herefter vendte tilbage til slotspladsen var

der ankommet endnu to rekylgeværgrupper fra Livgardens Kaser-

ne, som han beordrede til Frederiksgade, der så var bemandet af
30 mand. 12 mand var på slotspladsen ved Amaliegade og omkring

rytterstatuen, mens 4 mand stod ved hjørnet af Amaliegade og Told-

bodgade. Der var sporadisk skyderi op og ned ad Amaliegade, mens
tyskerne havde voldsom ildoverlegenhed på Bredgade, hvorfor gar-

derne på Frederiksgade kunne gøre meget lidt. Dog kunne tyskerne
stadig ikke rykke frem, så garderne løste deres opgave alligevel.

Omkring kl. 05.55 fik kaptajn Henningsen ordre fra kongen om at

standse skydningen og meddele de tyske tropper om, at kongen
ønskede at skydningen skulle ophøre og fra dansk side ikke ville
blive genoptaget, medmindre tyskerne forsøgte at trænge ind på
Amalienborg.

Kaptajn Henningsen fik standset skydningen ved Amaliegade og

forklarede garderne situationen, hvorefter han vinkede med hånden inden han gik ad Amaliegade mod Tolbodgade, midt på vejen.
Da han kom inden for råbe afstand blev han opfordret til at række

hænderne op, men havde held til at nøjes med at række hænderne
let ud til siden og undgik da den nedværdigende gestus. Den tyske

gruppefører fik indstillet skydningen og gav kaptajn Henningsen en
ledsager på vejen til den tyske delingsfører, med hvem kaptajnen fik

aftalt en lokal indstilling af kampen.
Den tyske løjtnant

fulgte kaptajnen til-

bage ad Amaliegade,

hvor han beordrede
de tyske soldater at
indstille

skydning

og fremrykning, der,

som kaptajn Henningsen igen pointerede, ville medføre

at

garderne

igen ville åbne ild.
Dobbeltposten ved Gitterporten på
Livgardens Kaserne d. 9. april.

I Bredgade gik det

ikke lige så let. Der
var her en mere op-

nes mere udsatte stilling, hvilket resulterede i en mere hård tone
fra den tyske gruppeførers side. Kaptajn Henningsen rakte dog stater med karabiner og en håndgranat, aflevere sin pistol. Kaptajnen

protesterede dog så stærkt imod at aflevere sin sabel, at tyskerne
eftergav. Kaptajn Henningsen fik også her en ledsager og blev deref-

ter ført tilbage til den samme løjtnant som tidligere, ved Toldbodgade, så ingen nærmere forklaring var nødvendig. Løjtnanten lovede
også kaptajnen at han kunne få sin pistol tilbage.

Hermed var kong Christian X’s ordre udfyldt – kampene ved Ama-

lienborg var standset og de tyske tropper nåede ikke Amalienborg,
men holdt sig på afstand.

Kaptajn Henningsen rapporterede herefter til kongen, hvilket for
ham var en svær opgave, da han beskriver kong Christian X som væ-

rende dybt berørt af situationen, men dog stærkt støttet af familien.

Kaptajnen glædede sig dog over de danske soldaters indsats. Trods
mange års nedprioritering af forsvaret kæmpede de danske soldater med ånden og moral fra 1848 og 1864. Kampene ved Amalien-

borg gav ikke anledning til samme slags bedrifter som eksempelvis
i Sønderjylland, men garderne, der kæmpede ved Amalienborg d. 9.

april viste stort mod ved at besvare fjendens ild på åben gade, uden
hverken skjul eller dækning, og ved at bevæge sig ud i ildlinjen for

at redde en såret kammerat. Kaptajn Henningsen fortalte at ingen
af de sårede gav et kny fra sig og at en af garderne meldte sig til

at gå den farlige tur for at tale med de tyske tropper i stedet for
kaptajnen. Garderne var fortvivlede over at kampen blev indstillet
og kunne ikke forstå det – de kunne sagtens have klaret ”den snes
tyskere” sagde de senere til kaptajn Henningsen.
Den Kongelige Livgardes

forsvar

Amalienborg
kongen

og

af

gav

kron-

prinsen tid til at
drøfte
med

situationen

statsminister

Stauning, udenrigsminister Munch og

general Prior. Sidst-

nævnte opfordrede
kongen og ministre-

ne til at fortsætte

kampen fra Høvel-

telejren, men dette
forslag blev afslået –
Danmark var besat.

www.livgarden.dk

Vagtkommandøren, Kaptajn P. A. C.
Henningsen, forhandler med en tysk
befalingsmand om ildophør.
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Jul og nytår i vagtkompagniet

At STÅ VAGT
i julen og nytår
hjemme hos familien, man spiser god mad, hygger og pakker gaver

"I løbet af vagten var der hele
tiden folk, der summede ude
foran kæderne.”

jestæt Dronningen, og de kongelige slotte og palæer. Det gjorde

Inden vi skulle træde til gevær kom Major Søren P. Østergaard,

Af Garder Peter B. Thomsen.

For mange er det en fastsat tradition at man holder juleaften
op. Og tanken om ikke at skulle holde jul derhjemme, kan måske

skræmme de fleste. Men nogen skal stadig passe på Hendes Ma-

3. Vagthold her i år. De var tiltrædende vagt den 24. december og
måtte sige til deres familier, at det ikke blev til den helt samme jul
i år som det plejer.

De gardere, der skulle på vagt den 24., fik dog stadig en lidt speciel
vagt. Det var jo trods alt juleaften. Først kom Chefen for Livgarden,
Oberst Klavs Lawes forbi vagtstuerne, ønskede glædelig jul, og med

støtte fra de Danske Garderforeninger, gav han en julegave til de
vagthavende gardere. En sodavand og lidt sødt til tanden. Og det,

som ellers gjorde denne vagt speciel, var at garderne fik god jule-

mad til aftensmad, forberedt af kantinen på Livgardens kaserne i
Gothersgade.

Men den helt specielle vagt fik 1. Vagthold i år. Nytårsaften. På Fre-

densborg gjorde 18 gardere sig klar til nok den mest mindeværdige
nytårsaften i deres liv, hvor omtrent 4 millioner danskere ville se
på dem.

Chefen for Vagtkompagniet, og hentede to gardere, som skulle interviewes af henholdsvis DR1 og TV2. På trods af hvor spændte de
var, viste garderne professionalitet og holdning. Vi står jo vagt for
Dronningen og kongehuset, uanset vind, vejr eller dato.

Tiden gik enormt langsomt inde i vagtstuen, mens vi ventede på at

klokken blev 1755. På TV talte de alle om det nye år, hvad der var
sket, mens det eneste vi kunne tænke på, var at udføre det hele til
perfektion. Da klokken blev 1745 stod vi ude i mellemgangen. SG

Bulskov gennemgik proceduren igen. ”Husk nu, intet pres, der er
kun 4 millioner, der ser på jer og forventer, I gør det rigtigt.” Og

iblandt de 4 millioner danskere var mange gamle gardere, nuværende gardere, Chefen for Livgarden, Chefen for Vagtkompagniet,
og sikkert mange andre, der håbede på perfektion.

Vi tiltrådte kl. 1200 torsdag, og allerede kl. 1320 skete der noget

”Åbn dørene, sagde Bulskov.
Nu gjaldt det.”

skåle med. Vi havde en kort, men hyggelig snak om vores forvent-

Det var en helt særlig fornemmelse at stå der foran så mange men-

specielt. Igen var Oberst Klavs Lawes på runde hos de vagthavende
gardere, denne gang for at ønske et godt nytår og en sodavand at

ninger til vagten på nytårsaften. Han afsluttede med at sige at han
ville følge os nøje, når vi trådte til gevær kl. 1755, hvilket ikke gjorde det mindre nervepirrende.

I løbet af vagten var der hele tiden folk, der summede ude foran kæ-

derne. DR og TV2 var i gang med forberedelserne til den store aften,

og en masse civile kom endda også og så med. Vi havde hele tiden
tilskuere og man strammede sig ekstra meget an for at give dem et

bevis på at Livgarden er de bedste når det kommer til eksercits og
præcision.

Kl. 1630 indøvede vi hvor vi skulle stå når vi trådte til gevær, TV
folkene testede deres belysning og deres kameraer. Det var generalprøven inden showet. Det var rent faktisk noget, der ville ske inden
for 90 minutter.

nesker. En fornemmelse man ikke kan beskrive. Men vi klarede det

og det var enormt lettende at høre fra Majoren, Kaptajnerne, Sergenten og de andre gardere, at det så godt ud. Godt klaret.

Hurtigt pakkede TV folkene deres grej væk, og inden kl. 2100 var

der fuldstændig tomt i den ydre slotsgård. Fredensborg var nogenlunde stille, ind i mellem et par raketter, der blev skudt til vejrs.

Men da klokken slog midnat gik det for sig. Hele Danmark fyrede

krudt af, og også Hendes Majestæt havde fået forberedt et særligt

show i dimensioner til midnat. Vi, de postfri gardere, blev ført om i
slotshaven, hvor vi fik lov at følge med i det fuldstændig vanvittige

lysshow, som var blevet forberedt for Dronningen. Flammekastere
i takt til musik, batterier med mere end hundrede raketter til sam-

men, og noget, der lød som mortérgranater udgjorde et show, der
tog luften fra en.

Meget søvn fik vi ikke den vagt, men det er en vagt, der vil blive i vores
minder for altid. Aldrig har jeg prøvet noget så stort, eller specielt. Og

det hele blev afsluttet med et vagtskifte iført rød galla. Vi kom tilbage

til kasernen, hvor vi med det samme lagde os til at sove med et stort
14

smil på læben over den helt fantastiske aften vi havde oplevet.

www.livgarden.dk
www.livgarden.dk

Garderhistorier

GARDERHISTORIER
Af Poul Kristian Odorico
APR-12 Garder Andersen

En
Jegsoldaterhistorie.
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Og ja, hele delingen kendte selvfølgelig historien inden aftrædelse…

Har du en soldaterhistorie,
du elsker at fortælle?

Har du en soldaterhistorie,
Send den til
du
ynder
at
fortælle?
garderbladet@garderforeningerne.dk

på toppen – godt en meter over jorden.

Send den til

#GARDERLIV
@astausholm
Solskinsdage på Fredensborg
Slot #garderliv

@Lucasgronkjaer
Meget glad efter at være
færdig med felttur 2! 60
timer i kulden kunne godt
mærkes på kroppen. 2 uger til
REX! #denkongeligelivgarde
#garderliv

Få dit billede med i
Garderbladet ved at
hashtagge det #garderliv

@_flemsan_
Lige et stemningsbillede fra
en march tidligere i dag. Sne,
solskin, rigtige gardere bliver
lavet om vinteren. DEC15 – II/
II/III #garderliv #nilsupra
#livgarden #soldat

www.livgarden.dk

@jk_building_body
Ansigtet du laver, når du
finder ud af, at du har ekstra
mad i din taske efter felttur
#fåstyrpåditliv #soldier
#garderliv #semperprimus
#altidførst #altidbedst
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Zar Alexander 3. er tilbage ved Livgarden

Zarmaleriet har været udlånt flere gange. Første gang var til en udstilling i Paris i 1906 og forrige gang var til Frederiksborg Slot i 2013. Og nu
senest til Tretyakov Galleriet i Moskva. Her ses Livgardens historiker, Eric Lerdrup Bourgois, ved nedtagningen af maleriet i Moskva. Til højre
for Livgardens historiker ses Fru Blanche fra Musée d´Orsay i Paris.

ZAR ALEXANDER 3.
er tilbage ved Livgarden
Den Kongelige Livgardes Officerskorps’ Fond har, i perioden fra september 2015 til januar 2016, haft udlånt
fondens maleri af zar Alexander 3. i Livgardens røde
gallauniform – stående ved havetrappen til Fredensborg Slot. Anledningen var en 150-års jubilæumsudstilling på Tretyakov Galleriet i Moskva for den særdeles

kan det desuden nævnes, at maleriet sammen med et større maleri
af Frederik 9. indgår som baggrund i det maleri af Hendes Majestæt
Dronningen, som blev skænket af Rusland i 1993, i anledning af 500
året for de dansk-russiske diplomatiske forbindelser.

anerkendte russiske maler Valentin Serov. Udstillingen
blev en af de største udstillingssucceser i nyere russisk
kunsthistorie – med mere end 500.000 besøgende.
Zar Alexander 3. og Dagmar
I 1879 udnævnte Christian 9. sin svigersøn, zar Alexander
3. af Rusland, til æresoberst ved Den Kongelige Livgarde.

Zaren bar Livgardens uniform første gang ved kongepara-

den på Eremitagesletten den 14. september 1879 og siden
under officiel optræden i Danmark. Zaren døde i 1894.

I erindring om æresobersten skænkede enkekejserinde
Dagmar, under et ophold i Danmark i 1899, maleriet af sin

mand i Livgardens røde officersgalla ved Fredensborg Slot,

til Den Kongelige Livgardes Officerskorps. Som et kuriosum
16

Maleriet pakkes ned i Moskva - og pakkes ud efter modtagelse ved Livgarden.

www.livgarden.dk

Zar Alexander 3. er tilbage ved Livgarden

Valentin Serov (18651911)
Valentin Serov er en af de

mest anerkendte russiske
portrætmalere. Han fik sit
gennembrud i 1887 med
”pigen med fersknerne”,
som også var udlånt til
jubilæumsudstillingen

i

Moskva af Musée d´Orsay

i Paris. Selv om Serov kun
blev 46 år nåede han at

male mange portrætter af zarfamilien samt

af indflydelsesrige russere inden for så vel adel,

kunst- og handelsliv. Den

Kongelige Livgardes Officerskorps’ Fonds zarma-

leri, som fik meget stor

positiv opmærksomhed
og omtale i Moskva,
havde fået en helt central

placering i jubilæumsudstillingen.

Zar Alexander 3.
og kejserinde Dagmar,
Charlottenlund Slot (uden
år, Livgardens Historiske
Samling).

PRÆSIDIETS
SKYDEUDVALG

GARDERGOLF 2016

Alle gamle gardere bør skyde landsskydning, så det skal du vel
også….

Gardernes Landsskydning på 15 m er nu godt i gang. Mange

gamle gardere har allerede været på skydebanen og gjort deres
bedste, og mange yderligere har forhåbentlig sat sig for at ville
skyde landsskydning15 m i år.

Har du ikke skudt din Landsskydning endnu, så fortvivl ikke.

Der er stadig tid hertil, idet Landsskydningen kan skydes i hele
marts måned og frem til og med 10. april.

Det er Skydeudvalgets håb, at vi i år får rigtig mange gamle

gardere på skydebanen, og at vi får alle foreninger repræsenteret. Brug Landsskydningen til at samles og få en hyggelig aften
sammen. Slut op om Landsskydningen – en fælles aktivitet på
tværs af foreningerne.

Gardere og en af enkekejserinde Dagmars kosak-livvagter ved Hvidøre nord for
København, hvor enkekejserinden boede,
som følge af den russiske revolution i 1916
og frem til sin død i 1928. Christian 10. lod
Den Kongelige Livgarde oprette en æres- og
sikkerhedsvagt for Dagmar i hele perioden.

Præsidiets Skydeudvalg

Gardergolf 2016 afholdes i forbindelse med

De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde i Skanderborg, søndag d. 29. maj 2016.

Vi mødes på Stensballegaard Golf, Bygaden 20, 8700 Horsens,
kl. 09.30 søndag formiddag, hvor der bliver givet en kort orientering om dagen.

Følg med på gardergolf.dk. Tilmelding foregår på mail:
Karsten G. Holm: vipdg3@bbsyd.dk

Opgiv venligst: Navn, adresse, telefonnummer, DGU nummer og
handicap.

Indsæt betalingen på 475, - kr. pr. deltager, på konto i Nordea
2452 7556 679 171.

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.
HUSK at anføre: Dit navn og Gardergolf på indbetalingen.

Tilmelding så hurtigt som muligt, du må meget gerne sende en
mail, at du/I ønsker at deltage, så kan der blive blokeret tider til
alle, dog senest 10. maj 2016.

AJOURFØRING AF DG-HÅNDBOGEN
Følgende afsnit er nye:
Afsnit 7 Medieudvalget, Afsnit 13 Ceremoniel
Følgende afsnit er opdateret:
Afsnit 3.d.1.d. Nyt punkt
Afsnit 7a, 11a, 12a, 23a og 28 a er tilhørende forretningsordener
Afsnit 14b og 14c. Elektronisk indstillingsskema til hæderstegn
JUL-71 Henrik Gattrup, formand, Håndbogsudvalget
www.gardershop.dk

www.nordea.dk www.deloitte.com
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Region 1

Garderforeningerne i Nordjylland (1)
Vicepræsident: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf. priv. 9798 1767 /a. 2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk
Regionsskydeleder:
APR-88 Glenn K. Andersen
Vorupørvej 228, 7700 Thisted
Tlf. mob. 2517 4374
Fax: 9797 5007
e-mail: gkn@cimbria.com

Regionsbowlingleder:
702-SEP-64 Kjeld Christensen
Herluf Trolles Gade 23, 1.th., 9000 Aalborg
Tlf. 2330 9286
e-mail: kc@stofanet.dk

Brønderslev og Omegn

Formand: MAJ-89 Jan Hall Andersen
Klarup Skolevej 6, 9270 Klarup
Tlf. 41 17 42 08
e-mail: zinksmeden@gmail.com

GF 70
1/7 1947

Hadsund og Omegn GF 40


29/12 1917
Formand: 788-SEP-62 Niels Vestergaard
Læsøgade 6, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 33 51 · Mobil 24 49 99 85
e-mail: nielsvestergaard@privat.dk

Himmerland GF 34


4/12 1914
Formand: 433-NOV-61 Kjeld Sørensen
Hvedemarken 6, 9670 Løgstør
Tlf. 21 74 77 75
e-mail: garder@himmerlandsgf.dk
www.himmerlandsgf.dk

Familie- og landsskydning 15 m 2016:
Sted: Aars Skytteforenings skydebaner
Østermarkskolen, Ø. Boulevard 41, 9600
Aars. Indgang ved SFOen.
Tid: Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19,00.
Alle gardere i Himmerlands GF med familie
og børn store som små, indbydes hermed til
ovennævnte.
Der skydes 20 gældende skud til både familie- og landsskydning samt 5 prøveskud.
Bagefter er det muligt at skyde på festskiver.
Efter skydningen vil vi hygge os med kaffebord og madder samt uddele præmier.
Tilmelding senest tirsdag den. 15 marts
2016 kl. 18,00 til skydeleder Mogens Dalsgaard mobil/SMS 2214 7877 eller mail garder@himmerlandsgf.dk
Kontingentopkrævning 2016
I forbindelse med opkrævning af kontingent for 2016 vil Himmerlands Garderforening overgå til at opkræve betaling via BS/
Bankernes Betalingsservice.
Sidste år var første år, hvor girokort ikke
blev skrevet og udsendt manuelt og nu
tager foreningen skridtet videre til en løsning, der er let at administrere for både det
enkelte medlem samt foreningen.
18

www.ok.dk

Formålet er fortsat at gøre det så billigt og
nemt for alle som muligt.
Enkelte opkrævninger er allerede sendt ud,
men hovedparten vil blive udsendt medio/
ultimo marts med seneste betaling 11. april
2016.
I forbindelse med betalingen af udsendte
opkrævning, vil der være mulighed for at
tilmelde kommende års kontingent opkrævninger til Betalingsservice, således
betaling sker automatisk.
Efter aftale kan undertegnede også tilmelde det enkelte medlem til Betalingsservice.
Der er dog naturligvis stadig mulighed for
at overføre kontingent kr. 300,00 til foreningens bank konto; 9217 – 6750 528
242.
Er der spørgsmål, så tøv ikke med at tage
kontakt til kasserer Peter Mortensen, tlf.
2577 5245 eller på mail bestyrelsen@himmerlandsgf.dk

Konstituering
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen
på vort første møde den 12. januar 2015
konstitueret sig således:
Formand NOV-61 Kjeld Sørensen
Kasserer JUL-92 Peter Ø. Mortensen
Næstformand, sekretær og fanebærer APR76 Ole Haarbo. Registrator og golfleder
SEP-89 Mikkel Elmlund
Skydeleder JAN-90 Mogens Dalsgaard
Bestyrelsesmedlem & fanevagt NOV-75
Karl K. Kristensen
Bestyrelsesmedlem & fanebærer APR-12
Rasmus Høgh Nørskov
Se mere på www.himmerlandsgf.dk
Læs om vores skydning på garderforeningerne.dk

JUL-92 Peter Mortensen

Hjørring og Omegn GF 56


14/3 1930
Formand: 267-JUL-59 Bent Mikkelsen
Blågranvej 22, 9800 Hjørring
Tlf. priv. 98 92 36 52· Mobil 50 54 96 88
e-mail: bentogbettymikkelsen@gmail.com
www.hjgarderforening.dk

Den årlige landsskydning afholdes onsdag den 2. marts i Sindal kl.19.00.
Vi håber på et godt fremmøde fra medlemmerne, samt gode resultater som vi kan
give videre til Præsidiets Skydeudvalg. Som
oplyst i vores program, så har foreningen
geværer, ammunition og skiver klar. Hvis der
er nogle medlemmer som ikke har deltaget i
skydning et stykke tid, så skal dette ikke holde dem tilbage for at møde op, vi har gode
hjælpere. Aftenen sluttes af med hyggeligt
samvær over et par stykker brød og præmieoverrækkelse. Husk tilmelding til Richard
Svendsen inden 1.marts tlf.3013 0782 eller
mail tuppi40@hotmail.com Torsdag den
14. januar var vi, med hjælp fra andre sol-

daterforeninger samlet 12 til bowling, hvor
vi havde en rigtig hyggelig aften. Hvis der
endnu ikke er betalt kontingent for 2016. Så
modtager kassereren gerne endnu.
267-JUL-59 Bent Mikkelsen

Hobro og Omegn GF 35

28/5 1915
Formand: APR-88 Claus Storgaard Nielsen
Buen 4, Gettrup, 9500 Hobro
Tlf. 40 46 03 33
e-mail: clausstorgaardnielsen@hotmail.com

Morsø

GF 44

16/7 1918
Formand: 686-SEP-64 Knud Rasmussen
Soelbergsvej 11, 7900 Nykøbing M
Tlf. 97 72 22 36
e-mail: aak.rasmussen@gmail.com

OBS! Generalforsamlingen afholdes
10.03.2016 på "t´bords" kl. 1900.
Dagsorden ifølge lovene er udsendt til
samtlige medlemmer.
Oplysning om bank + kontonummer til
brug ved kontingentindbetaling
er også meddelt.
HUSK nu at få betalt, det sparer kassereren
for meget unødigt arbejde.

Nordjylland


Formand: JAN-80 Olav Vibild
Klithagen 2, Klitgaard, 9240 Nibe
Tlf. arb. 28 14 35 01
Tlf. priv. 98 35 01 30
e-mail: kontakt@gfnordjylland.dk
www.gfnordjylland.dk
www.facebook.com/gfnordjylland

GF 10
24/3 ,1908

TIRSDAG DEN 8. MARTS KL. 19.30 SKYTTELAUGETS SKYDEAFTEN.
På Gl. Lindholm Skole arrangerer Skyttelauget skydeaften med rafling og kortspil. En
dejlig og hyggelig aften, hvor det specielle
garderkammeratskab opleves på bedste vis.
Alle Garderforeningens medlemmer er meget velkomne til disse hyggelige skydeaftener. Tilmelding ikke nødvendig.
LØRDAG DEN 19. MARTS KL. 10.00 DSS
FÆLLESSKYDNING
På Gl. Lindholm skole afvikles der gemytlig
skydekonkurrence mellem De samvirkende
Soldaterforeninger i Aalborg. Har du lyst
bør du kontakte oldermand Flemming Hassing og tilmelde dig et af skydeholdene på
telefon: 9838 3122.
TIRSDAG DEN 22. MARTS KL. 19.30 TRÆNINGSSKYDNING.
Skyttelauget arrangerer i vinterens løb en
række træningsaftener, hvor medlemmerne
af GF Nordjylland kan forbedre deres skydefærdigheder. Aftenen er koncentreret omkring skydetræning. Der vil være instruktør
til stede. Tilmelding ikke nødvendig, du skal
blot møde op til skydetræning.

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk



GARDERJAGT
Søndag den 17/1 afholdt Jagtlauget årets
første og samtidig jagtsæsonens sidste jagt.
Der var ikke noget på vildtparaden, men
det var en dejlig dag med solskin og kun ca.
-5 frostgrader. Efter jagten var Jens Martin
Dietz vært ved en dejlig middag med rådyrlasagne og derefter kaffe og æblekage.
JUL-71 Niels Chr. Thygesen

Randers By og Omegn

GF 08

1/2 1908
Formand: 505-SEP-65 Anders Bach Andersen
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 30 09
e-mail: aaledamgaard@mail.tele.dk

Husk arrangementet den 17. marts kl
19.00 på Restaurant Tronborg.
”Veteran fra den kolde krig”.
De danske Garderforeningers Præsident,
Flemming Rytter fortæller om sit virke under ”Den kolde Krig” i 60`erne og om, hvordan det går i garderforeningerne nu
Tilmelding før 10. marts til formanden. Pris
100 kr. incl. kaffe. Vel mødt

Thisted Amt

Søren Dam Kjeldsen


Formand: NOV-78 Niels Godiksen
Lækjærvej 31, Nors, 7700 Thisted
Tlf.p. 9798 1767 /a.2090 7901
e-mail: n.godiksen@mail.dk
www.thistedamtsgarderforening.dk

GF 04
8/4 1901

Onsdag d. 2. og 16. marts kl.19.30
Landsskydning på 15 m og kammeratskabs aften i Sjørring Hallen.
Vi mødes på skydebanen i Sjørring hallens
kælder.
Indgang fra bagsiden af hallen.
16. marts er sidste skydeaften, som afsluttes
med et par stykker smørrebrød.
Tilmelding senest d. 12.marts til Niels Godiksen på 20907901 el. n.godiksen@mail.dk
Vi håber at se dig til et par hyggelige timer.
vel mødt Bestyrelsen

Vendsyssel

GF 43

14/5 1918
Formand: DEC-06 Peter Christensen
Byrdalvej 31, Hørby, 9300 Sæby
Tlf. 31 24 37 33
e-mail: peter@viland.dk
www.vendsysselgf.dk
www.facebook.dk/vendsysselgarderforening

www.gardershop.dk

Region 1

17/1 Jagt hos Jens Martin Dietz.

Østvendsyssel

GF 77

16/11 1971
Formand: 952-MAJ-66 Poul Sonne Jensen
Gl. Lyngdrupvej 15, 9310 Vodskov
Tlf. 98 28 14 78
e-mail: lyngdrup@mail.tele.dk

Fredag d. 4. marts 2016
Bowling.
Fredag d. 4. marts 2016. Denne gang bliver
det i Hals Hotel & Bowlingcenter. Der bowles kl. 18.00 med efterfølgende spisning kl.
19.00.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Johnni Olesen på Tlf. 2149 5187 eller mail
johnni-mette@stofanet.dk eller
Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 0186 eller mail jdamrasmussen@gmail.com
Vel mødt.
Tirsdag d. 15. marts 2016
Skydning.
Så er det forårets sidste skydning. Denne
gang foregår det under Vodskov skole. Der
skydes tirsdag d. 15. marts. Skydningen starter kl. 19.00.
Tilmelding senest 2 dage før til:
Carsten Christensen på Tlf. 2252 3245 eller
Jacob Dam Rasmussen på Tlf. 2448 0186 eller mail jdamrasmussen@gmail.com
Vel mødt.
Bestyrelsen arbejder på at lave et virksomhedsbesøg ved FM Farver i Nørresundby i
maj måned. I august arbejdes på et besøg
ved Hammer Bakker Museum, med efterfølgende hygge med grill ved shelterne i
Hammer Bakker. Læs meget mere om dette
i kommende garderblad.
Siden sidst
Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde
konstitueret sig som følgende:
Formand: Poul Sonne Jensen.
Næstformand samt Bowlingudvalgsformand: Johnni Olesen
Fanebære samt skydeudvalgsformand:
Carsten Christensen
Kasserer: Morten G Jessen
Sekretær: Jacob Dam Rasmussen
NOV-98 Jacob Dam Rasmussen

Garderforeningerne i Midtjylland (2)
Vicepræsident: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 / 40 37 34 32
e-mail saabyetjele@hotmail.com
Regionsskydeleder:
JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20,
6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20
e-mail lindevej.20@mail.tele.dk
Regionsbowlingleder:
Vacant

Bjerringbro og Omegn

GF 75

11/7 1961
Formand: 964-JUN-68 Ole Fisker Andersen
Brorsonsvej 14, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 19 88
e-mail: ole777964@gmail.com

Generalforsamling:
Afholdes tirsdag, den 15. marts, kl. 1900, i
Bjerringbro Idrætspark, hvor mangeårig
leder, juni 83 Keld Schytt Nielsen, vil vise os
de nye faciliteter, som blev indviet sidste år.
Efter rundvisningen afholdes generalforsamlingen. Indkaldelse med dagsorden er
udsendt ultimo februar.
Husk også skydning
Vi skyder hver onsdag aften, fra kl. 19 - 21,
på Bjerringbrohallens skydebaner.
Kontingentopkrævning er udsendt via BS i
februar måned. Kontingentet er nu på 300
kr. Husk lige at tilmelde jer til Betalingsservice, hvis I ikke allerede har gjort det, da
det vil lette betalingen fremover for begge
parter.
Vi vil også gerne spare porto, så husk at
give besked ved ændring af din e-mail
adresse eller sende den til perdalgaard53@
gmail.com, hvis du endnu ikke har gjort det.
Læs om vores bowlingdyst mod
Viborg Garderforening på www.
garderforeningerne.dk 

FEB-74 Per Dalgaard

www.nordea.dk www.deloitte.com
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Region 2

Formandsmøde

Lørdag den 12. marts 2016 kl.
10.00.
Arangør: Regionsrådet og Holstebro og Omegn.
Sted: Sergentmessen på JDR
Dragonkasernen 1, 7500 Holstebro (henvendelse i Vagten).

Deltagere: Formænd, Bestyrelsesmedlemmer, Registratorer og
Skydeledere.

Dagsorden:
1. Velkomst, valg af Mødeleder/
Dirigent og Referent.
2. Registrering af fremmødte.
3. Orientering v/ Regionsformanden.
4. Orientering v/ Regionskydeleder og Bowling.
5. Orientering v/ Præsidenten.
6. Orientering v/ Forretningsfører.
7. Orientering v/Kommunikationsansvarlig.
Frokost.
8. Aktiviteter på tværs/indlæg
fra foreningerne.
9. Valg til Regionsråd: Regionsrådsformand JUL-73 Jens
Saabye Nielsen (villig til
genvalg).
		 Regionsmedlem APR-72 		
Jens Peter Petersen (villig
til genvalg).
		Regionsbowlingleder
		 APR-09 Karsten
		 Fruergaard (opstiller).
10. Valg af suppleant for Regionsrådsformand.
11. Indkomne forslag.
12. EVT. Mødested for Formandsmødet i 2017.
Tilmelding bindende: senest den
3. marts 2016. (gerne på mail).

Kaffe og rundstykke ved ankomst.
Frokost. max 150,00 kr. inkl.
10,00 kr. til Samsø. Øl/Vand kan
købes..
Forenings- & Hæderstegn bæres.
Garderhilsen JUL-73 Jens Saabye
20

www.ok.dk

Djursland

GF 55

7/4 1929
Formand: NOV-91 Niels Henrik Skov Pedersen
Tvihøjegaard, Dystrupvej 27, 8586 Ørum Djurs
Tlf. 86 38 14 29 - 51 50 14 29
e-mail: nielsskov27@hotmail.com

Salonskydning torsdag den 17. marts fra
kl. 18.30 i skyttehuset i Stenvad.
Du kan skyde din landsskydning på 15. m. eller træne på banen, din landsskydning skal
skydes senest den 7. april. Efter skydningen
er der kaffe og kage til alle, alle er velkommen.
Husk at sætte kryds i din kalender lørdag
den 28. maj, til Djurslands soldaterforeningers udflugt til Hanstholm, invitation og
tilmelding til turen kommer på mail, når
programmet for dagen er færdigt. Det er
Djurslands Garderforening der står for turen.

Herning og Omegn

GF 23

10/10 1911
Formand: FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen
Henry Heerups Vej 36, 7430 Ikast
Tlf. 60 91 73 42
e-mail: klinch@webspeed.dk

Skydeafslutning
Afslutning på vinterskydningen på 15-meter
banen, Lundgårdskolen, afholdes tirsdag d.
29 marts kl. 19.00
Aftenens vigtigste punkt er Damernes Skydekonkurrence hvor pokalen er på spil.
Endvidere er der mulighed for at skyde 15 m.
Landsskydning.
Traditionen tro sluttes der af med et par
stykker smørrebrød.
Tilmelding senest d. 22 marts 2016 til Ole
Haunstrup Andersen, mosegaarden@hotmail.com eller 2323 2059.
FEB-71 Carsten Ingemann Klinch Pedersen

Holstebro og Omegn


Formand: SEP-89 Søren Graagaard
Tokkesdal Lund
Lindeborgvej 12, 7560 Hjerm
Tlf. p. 97 46 54 55/a. 40 37 26 26
e-mail: soerengtl@hotmail.com
www.garderholstebro.dk

Lemvig og Omegn


Formand: Uffe Sværke
Ringkøbingvej 45, 7620 Lemvig
Tlf. 52 13 55 96
e-mail: usv@skov.dk

Odder og Omegn

GF 26
6/5 1912

GF 19
17/12 1910

GF 12

5/4 1909
Formand: APR-72 Jens Peter Petersen
Smedegade 31, Ørting, 8300 Odder
Tlf. 20 32 33 18.
e-mail: garderforeningen.odder@gmail.com

Ringkøbing og Omegn

GF 39

27/12 1916
Formand: JAN-72 Anders Christensen Bjerg
Lindevej 20, 6971 Spjald
Tlf. 97 38 18 20. · Mob. 51 76 98 91
e-mail: lindevej.20@mail.tele.dk
www.dg39.dk

Husk! Husk! Landsskydning på 15 m.:
Torsdag den 3. marts kl. 19.30 i Højmark
Hallens skydekælder, Adelvej 4, Højmark,
6940 Lem St. Landsskydning på 15 m. sammen med Skjern GF., efter skydningen samles
vi i ”Garderstuen”, hvor vi får serveret et par
stykke brød. Vi deltager i De Danske Garderforeningers Landsskydning på 15 m. der afvikles på hjemmebane. Der skydes i en senior
klasse, en veteran 1 og en veteran 2 klasse.
Seniorer er skytter, der ikke er fyldt 55 år i
2015 og de må ved skydningen anvende albuestøtte med rem, veteran 1 skal være fyldt
55 år i 2015 og veteran 2 skal være fyldt 65
år i 2015, veteranerne må anvende enten
geværstøtte eller albuestøtte med rem. De
resultater vi opnår på skydebanen indgår i
konkurrencen med de andre Gardere, der har
deltaget i landsskydningen. Der er individuelle præmier til de bedste 20 % i hver klasse
samt holdpræmier. Prøv nu at møde op og
deltag i skydningen, da propositionerne blev
ændret for få år siden, skal seniorerne ikke
benytte fritstående skydestilling længere.
Derved er mulighederne for at skyde sig til et
godt resultat blevet væsentlig forøget og alt
andet lige gjort det meget sjovere at deltage.
Tilmelding senest mandag den 29. februar
til Skydeleder Michael Nissen tlf. 81613475,
eller ml.nissen@privat.dk
Pokalskydning M/K: Torsdag den 7. april
kl. 19:00 i Højmark Hallens skydekælder.
Pokalskydning på 15 m. sammen med Skjern,
mød talstærkt op til en hård kamp om garderglassene og få et godt udlæg til kampen
om pokalerne til efteråret. Efter skydningen
mødes vi til hyggeligt samvær, samt Jans
gode kaffebord i ”Garderstuen”. Alle kan deltage i skydningen, da der i henhold til de interne regler for skydningen, må skydes med
fast anlæg.
Familiegolf: Torsdag den 28. april fra kl.
19:00 – 21:30 ved Dejbjerg Golfklub, Letagervej 1, 6900 Skjern.
Klubbens træner Johnny Streit vil undervise
os i putning og udslag fra 19:00 til 20:00,
hvorefter der er lejlighed til at spille på pay
and play banen. Klubben har et veludrustet
klubhus, så der er en god chance for at fugte
ganen. Nærmeste familie er meget velkomne. Medbring praktisk tøj og sko. Yderligere
oplysninger på www.dejbjerggk.dk/kontakt
Pris: 100,00 kr. pr. deltager. Swipp til
20450056 eller betal ved ankomst.
Tilmelding senest mandag den 18. april til
Ole Buchreitz Jensen på 2045 0056 (gerne
SMS) eller olbuje@gmail.com

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk

JAN-72 Anders Bjerg



Samsø


Formand: JUL-71 Vagn Aa C. Iversen
Mårup Skolegyde 10, 8305 Samsø
Tlf. 40 21 56 76
e-mail: videsign@videsign.dk

GF 09
18/3 1909

SAMSØ GARDERFORENING.
INDKALDER TIL GENERALFORSAMLING
Onsdag den 9. MARTS 2016
I Medborgerhuset KL. 18.30
TILMELDING
SENEST D. 2. MARTS
TIL NEDENSTÅENDE
Vagn Iversen. Tlf. 8659 6433
Jørn Nissen 30637955
Søren Wiese Tlf. 5174 5074
NB.
Husk Garderskydning hver tirsdag

Silkeborg og Omegn


Formand: NOV-71 Erik Tjener
Gefionsvej 3, 8600 Silkeborg
Tlf. 30 48 84 25
e-mail: eriktjener@gmail.com
www.silkeborg-garderforening.dk

GF 30
4/5 1913

GF 36

4/2 1916
Formand: AUG-72 Asger Thykjær
Hadrupvej 65, Vedslet, 8732 Hovedgård
Tlf. 21 66 65 59
e-mail: brittaogasger@fibermail.dk
www.skanderborg-garderforening.dk

Skive og Omegn

GF 27

7/6 1912
Formand: 802-SEP-62 Jørgen Smed Kjeldsen
Ahornvænget 41, 7800 Skive
Tlf. 41 57 31 42
e-mail: ahornvanget41@webspeed.dk
www.skivegarderforening.dk

Formand: FEB-69 Gunnar Jensen
Åvangen 5, 6900 Skjern
Tlf. 30 46 20 73
e-mail: gunnar.yette@hotmail.com
www.skjerngarderforening.dk


Formand: JUL-73 Jens Saabye Nielsen
Kokholmvej 47, 8830 Tjele
Tlf. 86 67 34 32 · Mobil 40 37 34 32
e-mail: saabyetjele@hotmail.com
www.viborggarderforening.dk

GF 15
25/7 1909

Tirsdag d. 8. marts.
Bowling kl. 18.30 i Bowl´n Fun, Tingvej 7,
Viborg. Denne aften tager vi damerne med.
Senest tilmelding til Karsten d. 4. marts.
Mobil 2123 2770
Mail. karstenfruergaard@hotmail.com
AUG-82 Jørn Bech

Bowling mod Bjerringbro
Tirsdag den 12/1 havde vi vores traditionelle bowling dyst med Bjerringbro i år
stillede de 5 mand og vi stille med 8 mand.
Vi startede med spisning, efterfulgt af spil
og kaffe til sidst. Spillet gik desværre ikke
helt som vi håbede på. Selvom vi var mødt
talstærkt op, fik Bjerringbro skovlen under
os. Dog ikke uden kamp. Bjerringbro kunne
slutte aftenen af med alle 3 sejre. Nu glæder
vi os til næste år, hvor vi forhåbentlig kan få
rettet lidt op på tingene igen. Tak til alle der
mødte op og tak for en god aften.
APR-09 Karsten Fruergaard

Skanderborg og Omegn

Skjern og Omegn

Viborg og Omegn

GF 64
12/3 1943

Landsskydning på 15 meter bane i Højmark Hallens Skydecenter.
Du indbydes til at deltage i den årlige landsskydning på 15 meter bane, som foregår i
Højmark Hallens Skydecenter, torsdag den
3. marts 2016, kl. 19.00.
Der inddeles i hold i aldersgrupperne indtil
55 år, over 55 år og over 65 år.
Du kan sagtens deltage uden at være i træning. Resultatet bliver derefter.
På gensyn!
FEB-69 Gunnar Jensen

www.gardershop.dk

Aarhus og Omegn


Formand: MAJ-77 Niels Erik Kjær
Ristrup Hovedgaard,
Ristrupvej 39, 8471 Sabro
Tlf. 86 24 10 15 - 40 27 02 38
e-mail: garderkjaer@gmail.com
www.aarhusgarderforening.dk

GF 05
26/9 1902

Skydning
Næste skydeaften på 15 m salonbanerne
under Lyseng Svømmestadion, Hjulbjergvej,
Højbjerg er onsdag den 9. marts fra kl. 19.00.
Nærmere oplysninger om skydning hos:
Jan Creutzberg tlf. 2778 2851. E-mail:
gfaa1902@gmail.com
Torsdag den 17. marts kl. 18.30 spisning
med foredrag på ”Restaurant Kohalen”, Jægergaardsgade 154, Aarhus.
Velkommen til en aften med spændende
foredrag, stegt flæsk ad libitum, skummende
øl og højstemt kammeratligt samvær.
Pris: 100 kr./pers. excl. drikkevarer.

Region 2

Bindende tilmelding til: Per Bundgård tlf.
8698 8600 senest den 10. marts.
Torsdag den 14. april kl. 16.30 besøger vi
fængslet i Horsens.
Vil du i fængsel, er dette en enestående
mulighed! Vi får en rundtur, hvor guiderne
fortæller om livet i fængslet og om, hvordan
man evt. kunne flygte derfra.
Et meget spændende museum! Efter rundvisningen spiser vi lækker ”fangemad” i et
historisk lokale.
Bus fra Musikhuset kl. 16.30 præcis.
Pris: 150 kr./pers. inkl. entré, mad, kaffe og
bus. Tag gerne en ledsager med.
Bindende tilmelding til: Jørgen Ø. Johnsen
tlf. 4075 1724. E-mail: abc-telte@mail.dk
senest den 17. marts.
Til årets første arrangement med spisning
og uddeling af hæderstegn var der mødt 66
medlemmer af foreningen
Vi havde inviteret præsidenten for De Danske Garderforeninger, Flemming Rytter,
til at komme og fortælle os om nye tiltag i
præsidiet, og vi kom langt omkring.
Flemming Rytter fortalte om behovet for
et nyt IT-system, hvor der sigtes mod at
etablere et anlæg, som kan betjenes af sekretariatet såvel som den enkelte garderforening.
Præsidenten orienterede os også om planerne om at bruge PBS til kontingentopkrævning og om intensiveringen af den
praktiske håndtering omkring hvervning
af medlemmer til garderforeningerne. Han
sluttede af med at fortælle om sin karriere i
forsvaret både herhjemme og i udlandet og,
efter pensioneringen herfra, om sit senere
job som erhvervskonsulent.
Oberst Flemming Rytter glædede sig over
sit arbejde som præsident for garderforeningerne og sit nye hverv som formand
for Fonden Danske Veteranhjem.
I en pause mellem hovedretten og desserten overrakte formanden Niels Erik Kjær
hæderstegn til de 15 af foreningens 39 jubilarer, som var mødt.
Se billeder af jubilarerne på
www.garderforeningerne.dk
under Aarhus og Omegn Garderforening.

1964 Helge Kuno Pedersen

Fødselsdag Jubilæum
Messingblæsere fra
Musikkorpset gør dagen festlig.
Ring til Claus Mærsk. Trompetist ved Den Kgl. Livgardes Musikkorps.
Tlf. 20 193 194
www.nordea.dk www.deloitte.com
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Region 3

Garderforeningerne i Sydjylland (3)
Vicepræsident: MAR-93 Ulrik B. Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme.
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsskydeleder (fg.):
MAR-93 Ulrik Brandt Baunsgård,
Birkebækparken 11,
7260 Sdr. Omme
Tlf. 5134 7406
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk
Regionsbowlingleder:
OKT-77 Jørgen Jeppesen,
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 7620 1212
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk

Als og Sundeved


Formand: APR-72 Erik Michelsen
Sarupvej 3, 6470 Sydals
Tlf. 74 40 46 53 / 40 11 48 27.
e-mail: erik_michelsen@mail.dk
www.gfalsogsundeved.dk

GF 60)
12/12 1937

Generalforsamling torsdag den 17. marts 2016 kl. 18.30
Vi nærmer os hastigt årets generalforsamling, der igen afholdes på Vollerup Kro
med dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag
der ønskes behandlet, skal indgives skriftligt
til formanden senest 4 dage inden generalforsamlingen.
Mød op til denne hyggelige aften, hvor

der igen vil blive serveret Eisbein med
Sauerkraut. Der kan mod bestilling også
serveres Wienerschnitzel.
Bindende tilmelding foretages til formanden
senest tirsdag den 8. marts 2016, gerne på
ovenstående mailadresse eller sms til mobil
4011 4827.
Bowling foregår den første tirsdag i hver
måned kl. 18.45 i Sønderborg, hvor der stadig er plads til ekstra deltagere. Mød op og
få nogle hyggelige timer og kammeratligt
samvær.
Kontingentopkrævningen udsendes snart
og de, som endnu ikke har fået tilmeldt
betalingen til automatisk betaling (BS),
opfordres til at gøre dette, da det vil lette
kassererens arbejde og du samtidig slipper
for at modtage et FI-indbetalingskort med
posten.
På glædeligt gensyn til generalforsamlingen.
JUL-88 Mogens Dankert

Esbjerg og Omegn


Formand: MAJ-64 Viggo Jensen
Umanakvej 159, 6715 Esbjerg N
Tlf. 20 82 75 01
e-mail: vej159@gmail.com

GF 59
31/5 1935

Holdkapskydning 2016
Onsdag d. 20 april 2016 kl. 19.00 til 21.00, er
foreningen inviteret af LAF Esbjerg afdeling

GARDERNES HUNDREDEMANDS
FORENING

(Luftværns-artilleristerne) til Holdkapskydning, hvor vi dyster mod de andre soldaterforeninger i Sydvestjylland.
Der dystes i 3-mands hold på kal. 22 rifler,
og Alslev Skytteforening stiller deres indendørs skydeanlæg med fuldautomatisk markeringsanlæg til rådighed.
Pris: 75 kr. og det dækker 50 skud (2 serier
med 5 prøveskud) samt kaffe/brød.
Adresse: Kirkegade 1 b. Alslev 6800 Varde
ved Alslev Idrætsanlæg.
Tilmelding senest d. 14 april til Allan på
email lysebjergandersen@gmail.com.
Du kan også se indbydelsen på foreningens
Facebook side” Esbjerg og Omegns Garderforening – GF 59”
AUG-01 Allan Lysebjerg Andersen

Fredericia og Omegn


Formand: OKT-77 Jørgen Jeppesen
Krügersvej 19, 7000 Fredericia
Tlf. 76 20 12 12 / 26 20 12 12
e-mail: mail@jeppe-reklame.dk
www.garder-fredericia.dk

GF 29
28/10 1912

Foreningen mødes til vore FASTE AKTIVITETER.
BOWLING i Citybowling den første onsdag i
måneden.
SKYDNING i Middelfart hver onsdag.
Husk at ægtefæller, kærester, børn og børnebørn er meget velkomne til at deltage til
både bowling og skydning.
KOMMENDE AKTIVITETER
Torsdag d. 10. marts - Generalforsamling
på Ryes Kaserne.
Onsdag d. 16. marts - 15 m. Landsskydning
i Middelfart - Kontakt Bent Kissow Petersen
for nærmere information.
Fredag d. 1. april - Filmaften hos Arne. Vi
ser Tattooet på Rosenborg fra 2008 i forbindelse med Livgardens 350 års jubilæum.
Onsdag den. 4. maj - 4. maj højtidelighed i
Fredericia.
Se yderligere informationer i GarderNyt og
på www.garder-fredericia.dk

Haderslev

OKT-77 Jørgen Jeppesen

GF 57

16/5 1933
Formand: JUL-71 John de Taeje
Nederbyvænget 414, 6100 Haderslev
Tlf. 74 53 16 88 / 40 91 76 50
e-mail: detaeje@post4.tele.dk
www.haderslevgarderforening.dk

Kunne du tænke dig at blive medlem? Kontakt Jørgen Suddergaard, formand
E-mail: j.suddergaard@newmail.dk · Tlf: 44954740 · Mobil: 60634740
Se link under De Danske Garderforeninger

22

www.ok.dk

Aktiviteter i marts 2016
Onsdag den 2. marts kl. 10.00: Kammeratskabs formiddag m/ledsager i Museumsog Garderstuen på Haderslev Kaserne.
Det er os en glæde, at vi har formået vor
tidligere borgmester i Haderslev Kommune
Jens Cristian Gjesing til at holde denne formiddags foredrag, som han kalder ”Europa

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk



hvad nu”. En meget aktuel titel.
J. C. Gjesing har sin gang i Europa Parlamentet flere gange månedligt, idet han sidder i et
af de mange Parlamentsudvalg, som rådgiver politikkerne i Parlamentet. Vi kan forvente et meget spændende foredrag denne formiddag, idet Jens Cristian Gjesing er kendt
som en blændende foredragsholder og altid
er godt forberedt.
Efter foredraget er der som sædvanligt
mulighed for at spise frokost i Kasernens
Cafeteria. Vel mødt.
Haderslev Garderforenings generalforsamling afholdes torsdag den 10. marts kl.
18.30, som sædvanligt uden ledsager – og
traditionen tro er menuen gule ærter med
tilbehør efterfulgt af stærk, gammel ost med
sky og sennep. Der udsendes indkaldelse
samt dagsorden til alle medlemmer og vi
håber på et solidt fremmøde.
Onsdag den 16. marts kl. 19.30 Skyde- og
kammeratskabsaften på skydeloftet på Haderslev Kaserne.
Denne aften afvikles landsskydning, så puds
skydebrillerne godt og mød frem.
Onsdag den 30. marts kl. 19.30 Skyde- og
kammeratskabsaften på skydeloftet på Haderslev Kaserne.
Sidste skydeaften i denne sæson, så vi slutter
af med lidt smørrebrød og det sædvanligt
gode samvær.
Og har alle nu husket at betale kontingent? Og sende hilsen til Ejvind?
Vi takker for de, som gjorde en indsats. Tak.
Læs om vores Nytårsparole på
www.garderforeningerne.dk

John de Taeje

Horsens og Omegn

GF 03

5/10 1889
Formand: JAN-70 Jørgen Bojsen Jensen
Kildevangen 16, 8783 Hornsyld
Tlf. 75 68 75 99
e-mail: joergenbojsen@turbopost.dk
www.dg-hs.dk

HUSK generalforsamlingen torsdag d. 17.
marts kl. 19.00.

Der afholdes DG landsskydning lørdag d.
5. marts kl. 9-12 og tirsdag d. 8. marts kl.
19-21.
Kammeratskabsaften og Sirius-foredrag
Torsdag d. 14. januar var der kammeratskabsaften på restaurant Oasen. Omtrent
50 gamle gardere havde denne aften sat
hinanden stævne til en hyggelig aften. Efter fortæring af den lækre mad, var der et
yderst spændende foredrag af Dec-01 Martin Mogensen fra Østbirk. Han havde efter
tiden i Livgarden søgt mod at blive en del
af Sirius-patruljen. De udfordringer og oplevelser som turen gav, fortalte han levende
om.

www.gardershop.dk

Læs om skydningen i Glud og
se billeder fra kammeratskabsaftenen på www.garderforeningerne.dk

Kolding og Omegn

Formand: NOV-75 Ole Bork Jessen
Sjællandsvej 16, 6000 Kolding
Tlf. 75 50 52 59 / 40 26 00 59
e-mail: ole@borkjessen.dk
www.dgkolding.dk

Region 3

Vejle og Omegn

GF 06
7/8 1904

Book en Blå time på 44 55 59 00

Kongeå-egnen

GF 73

24/7 1958
Formand: MAR-83 Peter Vig
Vorbassevej 21, 6622 Bække
Tlf. 60 80 92 26
e-mail: vig@lyngsgaard.com
www.kongeåegnensgarderforening.dk

Kongeå-Egnens G.F. har generalforsamling
onsdag d. 16. marts 2016 kl. 18.30 på Markedsrestaurationen, Markedsvej 7 i Brørup.
Dagsorden sendes ud pr. e-mail.
Nærmere tilgår medlemmerne.
843-52-II J.E.Fonnesbæk

Midtjydsk

GF 58

25/11 1934
Formand: MAR-93 Ulrik Baunsgård
Birkebækparken 11, 7260 Sdr. Omme
Tlf. 51 34 74 06
e-mail: fam.baunsgaard@paradis.dk

Ribe og Omegn


Formand: JAN-70 Leif Have
Engdraget 23, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 23 69 · Mobil 20 76 31 06
e-mail: leifhave@hotmail.com

GF 28
18/8 1912

Sønderjydsk

GF 46

26/9 1920
Formand: Christian Lund
Industrivej 6 1, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 17 71, 74 84 11 10 · Mobil 51 23 25 40
e-mail: christianlund@clglasalu.dk

Varde og Omegn

GF 72

8/5 1957
Formand: NOV-90 Carsten Christensen
Tranbjergvej 16, Helle, 6800 Varde
Tlf. 40 11 30 02
e-mail: ccskovgaarden@ofir.dk
www.varde-omegns-garderforening.dk

Varde og Omegnes Garderforening, afholder deres årlige generalforsamling
på Hodde kro torsdag d. 31. marts 2016 kl.
18.30.
Dagsorden i henhold til forenings vedtægter.
Tilmelding til formanden Carsten Christensen på tlf. 4011 3002. Eller via E-mail.
varde-omegns-garderforening.dk
senest
tirsdag d. 22. marts 2016.
Bestyrelsen

GF 32

19/11 1913
Formand: JUN-83 Jens Palmelund
Søkærvej 8, 8722 Hedensted
Tlf. priv. 40 58 06 12 · arb. 75 65 06 08
e-mail: k.internet@aab-net.dk
www.garderforeningenvejle.dk

15 mtr SKYDNING
Afholdes i år lørdag den 5. marts kl. 13.00
i Hældagerhallen, Nørremarksvej 157 7120
Vejle Ø. Hallen/Skydebanerne er åbne fra kl.
13.00 til 16.00.
Jeg ved godt at det er i god tid, men så er der
ingen undskyldning for at få sat et kryds i
kalenderen inden pladsen der er optaget.
Da I har aftjent Jeres værnepligt ved Livgarden, må I også kunne skyde, derfor mød nu
op.
H U S K! H U S K! H U S K!
Du er I K K E færdig med at melde flytning,
før du har kontaktet din Garderforening eller Garderforeningernes kontor.
(Postvæsenet gør det IKKE)

SÅ KAN VI OGSÅ FINDES PÅ FACEBOOK
Https://www.facebook.com/groups/Garderforeningen/
238-NOV-55 Kai, k.internet@aab-net.dk,

Mobil 2484 4825

Garderforeningerne på Fyn (4)

Vicepræsident: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S.
Tlf. p. 2073 4089
e-mail: hgprivat2@gmail.com
Regionsskydeleder:
FEB-81 Sendy Alstrøm,
Bækkevej 9, Heden, 5750 Ringe
Tlf. 6266 1989
e-mail: sehal@pc.dk

Regionsbowlingleder:
NOV-75 Ole Vagn Jensen,
Galdbjerg Kohavevej 21, 5874 Hesselager
Tlf. 6224 1250

Regionsudvalg: OKT-80 René Rasmussen,
dytbaat@mail.tele.dk
(Nordfyns Garderforening)
FEB-81 Sendy Alstrøm, sehal@pc.dk
(Den Fyenske Garderforening)

Assenskredsen


Formand: JUL-78 Tom Kristensen
Lundagervej 8, 5610 Assens
Tlf. 64 71 23 70
e-mail: tomkristensen@privat.dk

GF 66
2/9 1945

Skydning:
Landsskydning på 15-m afholdes i perioden fra nu og indtil 01. april 2015.
Skydningen kan foretages på egen skydebane. Onsdag, d. 02. marts 2016 kl. 19.00
vil Kim Lorentzen og jeg selv være til stede
i Arena Assens til en træningsskydning forud
for regionsskydningen – se nedenfor. Du skal
betale for patroner og så skal du betale et
indskud på kr. 25,00 til DDG.

www.nordea.dk www.deloitte.com
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Region 4

Regionsskydning 2016 på 15-m distancen afholdes tirsdag, d. 8. marts 2016 kl.
18,00-22.00 i Avnslev Hallen, Kertemindevej
50, 5800 Nyborg.
Denne skydning kan også anvendes som
landsskydning, se ovenstående. Tilmelding
snarest muligt til skydeudvalgsformanden
Kim Lorentzen på telefon 4079 1238 eller til
formanden på telefon 2299 3712, så kan vi
arrangere fællestransport til Avnslev Hallen.
Generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling,
fredag, d. 18. marts 2016 kl. 18.00.
Bemærk, at generalforsamlingen finder sted
i Ebberup-Hallernes Cafeteria, Skolevej 7,
5631 Ebberup.
Dagsorden iflg. lovene. Forslag, som ønskes
behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Emblemer og hæderstegn bæres. Efter generalforsamlingen serveres der kogt torsk
eller wienerschnitzel. Tilmelding senest den
12. marts 2016 på telefon 2299 3712 eller
til næstformand Arne Jull Madsen på telefon
6474 1494. Tilmeldingsfristen bedes venligst
overholdt af hensyn til madbestillingen.
Læs om vores deltagelse i regionsbowling på www.garderforeningerne.dk

JUL-78 Tom Kristensen

Den Fyenske


Formand: JUL-71 Henrik Gattrup
Hybenvej 37, 5260 Odense S
Tlf. 20 73 40 89
e-mail: hgprivat2@gmail.com
www.denfyenske.dk

GF 02
6/7 1889

Kommende begivenheder
Der er 15 meter skydning i FKS hallen,
tirsdag den 1. marts kl. 19. Der er mulighed
for både at skyde med pistol og gevær.
Tirsdag den 8. marts kl. 18.30 er der regionsskydning i Aunslev. Tilmeld dig hurtigtst muligt til Sendy Alstrøm på 3070 1959
eller sehal@pc.dk
Torsdag den 17. marts kl. 19.30 er der
garderstue. Christian Tvede kommer med
oplæg om flyvning med droner og deres
mange anvendelsesmuligheder.
Og så skal der bowles torsdag den 31. kl.
19.30. Tilmeld dig til Poul Agertoft på 2081
4272 eller poul.agertoft@post.tele.dk.
Siden sidst
Garderstuen i januar hvor der deltog 13
oplagte medlemmer, var en hyggelig aften,
hvor vi fik sagt goddag til et ungt medlems
første garderstue.
24

www.ok.dk

Traditionen tro havde Nils smurt flere fade
med snitter og ost, som de tilstedeværende
fik til at forsvinde som dug for solen.
Vi havde valgt ikke at have foredrag denne
aften; men istedet for hygge med hinanden
og få talt meget sammen.
Poul Ryhauge holdt en flot mindetale for
vores afdøde æresmedlem og vicepræsident Harald Jørgensen, som gik bort den
17. december sidste år.
4 gardere mødtes for at bowle torsdag sidst
i januar. Resultatet blev, at Finn Madsen lavede flest points (147) den aften og løb af
med sejren.
JUL-86 Christian Tvede

Faaborg-egnen

GF 22

27/8 1911
Formand: 253-NOV-67 Lars Styrbæk Frost
Nørregade 7, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 11 09
e-mail: frostfaaborg@stofanet.dk

Regionsskydningen er denne gang i Aunslev Hallen og foregår i Nyborg Garderforenings regi, tirsdag d 8. marts. Tilmelding til
Bjørn Ramming tlf.2782 8871 eller Henning
Jønsson 2149 6588. Der vil blive arrangeret
fælleskørsel.
NB. Næste Kammeratskabsaften er først
d. 18. marts.-Årets sidste skydeaften fredag
d. 8. april kl. 18.00.
Bryggeriet Vestfyns Cup tirsdag den
10. maj i Assens. Fælleskørsel arrangeres
tilmelding til Bjørn eller Henning

Langeland

GF 24

21/10 1911
Formand: 098-JAN-63 Ove Elnegaard-Christensen
Bjergvej 6A Herslev, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 57 14 69
e-mail: iec@post11.tele.dk

Nordfyn

GF 51

5/8 1924
Formand: OKT-80 Renè Rasmussen
Østergade 36, Særslev, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 16 36 / 2168 9687
e-mail: dytbaat@mail.tele.dk
www.nordfyns-garderforening.dk
Bank: 6863 1009583

BOWLING:
Husk der bowles i Otterup Bowlingcenter
Mandag den 14/3-2016.
Dette er sidste aften i denne sæson, så mød
op for at have nogle hyggelige timer. Tilmelding til Niels Thor Rasmussen på tlf. 5132
8086 eller 6487 1105.
Senest 3 dage før alle er velkomne.
APR-79 Niels Thor Rasmussen

SKYDNING
Husk der skydes for sidste gang i denne sæson torsdag den 10/3-2016 i Særslev Skytteforenings lokaler kl 18.30 efter skydningen
er der gule ærter med tilbehør og socialt
samvær, alle er velkomne. Tilmelding til
Renè Rasmussen på tlf 2168 9687 senest 4
dage før af hensyn til bestilling af mad.

Foreningen har afholdt sin ordinære generalforsamling. Der var valg til formanden,
bestyrelsen og udvalg, på nær Erik Debois,
der af helbredsgrunde ikke ønskede genvalg. I stedet nyvalgtes Henning Elnegaard
-Christensen.

REGIONSSKYDNING:
Regionsskydningen er i år i Aunslev Hallen,
hvor Nyborg Garderforening er vært den
8/3-2016 kl 18.00-22.00 ca. Håber mange
fra Nordfyns Garderforening vil melde sig
til, tilmelding til Renè Rasmussen på tlf 2168
9687 senest 1/3-2016. Pris for hele aftenen
med 2 skydninger, amerikansk lotteri, kaffe
med ostemad er sølle 125,00 kr. MØD OP.

Henning Elnegaard- Christensen

OKT-80 Renè Rasmussen.

Læs et uddybende referat af
generalforsamlingen på www.
garderforeningerne.dk

Kerteminde og Omegn


Formand: JAN-80 Steen Danielsen
Midskovvej 58, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 18 64
e-mail: sd@bidro.dk

GF 48
15/2 1921

Husk: Foreningen afholder generalforsamling tirsdag d 22 marts 2016 kl. 18:30
i Aktivhuset, Kerteminde. Menu: Gule ærter
med en øl og en snaps til en pris på 100 kr.
Tilmelding til sd@bidro.dk / 4016 2864 , senest d. 17 marts.
Se resultaterne fra vores nytårsskydning på www.garderforeningerne.dk under Kerteminde og Omegn.

Så er jeg her igen - for 3. år i træk. Det er tid
for opkrævning af kontingent.
Mit store ønske er - at det sker ved en overførsel via din netbank til vores
konto i Nordfyns Bank 6863 1009583
Kontonr. kan du også som noget nyt og permanent hente øverst i vores rubrik. Så har
du altid kontonr. ved hånden, når du læser
Garderbladet.
Sidste år var der 36 overførsler. Kunne antallet fordobles - vil gerne overraskes, er vi
et stort skridt nærmere den tidskrævende
og portofrie opkrævning.
Betalingsfristen for overførsler ændres til
31/3 - og sådan vil det være fremover.
En opfordring mere! På vores hjemmeside er der under menupunktet ”oplys din

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk



mailadresse her” mulighed for at oplyse din
mailadr., telenr., indkaldelsesår og adresse.
Indtil nu er der 25 opdateringer, og det er
for lidt. Vi er 120 medlemmer og mindst
3/4 af os har adgang til en computer. Så ind
på hjemmesiden og hjælp din forening. Så
vi hurtigt og nemt kan sende information
ud om, hvad der sker i foreningen eller af
anden årsag komme i kontakt med jer.
MAJ-70 Benny Ohlsen

Nyborg og Omegn


Formand: 605-NOV-66 Kaj Nielsen
Teglvænget 2, 5540 Ullerslev
Tlf. 21 68 11 07
e-mail: knt2u@mail.tele.dk

GF 42
6/3 1918

Her i marts har vi følgende arrangement,
husk I altid er velkommen selv om i ikke skyder,
jeg ved godt at den lyse tid her hvor foråret
nærmer sig giver mange forskellige aktivitets muligheder, håber dog der kan blive tid
til at komme og skyde Landsskydning, det
kan ske på alm, skydeaften.
Skydning. 01-03-16 og 22-03-16 kl. 19-21
"det er muligt at købe kaffe og ostemad"
08-03-16 er der Regionsskydning husk tilmelding tlf, 2168 1107 den 05-04-16. kl. 1822. er der afslutning på vinterens skydning
det er med damer, det er denne aften vi skyder om vores pokaler, en for Damer, en for
Mænd, samt en festskydning, kom og vis hvor
skrap du er, vi slutter med fælles spisning, på
grund af spisning er tilmelding nødvendig
på tlf 2168 1107 eller mail:. knt2u@mail.
tele.dk
Altsammen foregår i Avnslev Hallen
605-NOV-66 Kaj Nielsen

Svendborg og Omegn

GF 37
6/7 1916


Formand: 017-JAN-62 Kristian Hansen
Skolebakken 3, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 22 43 86 57
e-mail: af-kh@ollerupmail.dk

HUSK!! 1 marts er sidste indbetalingsdag
for kontingent til foreningen, det sker ved
bankoverførsel som er gratis. Det er vigtigt
at I overholder denne tidsfrist, da det ellers
vil forsinke planlægningen af foreningens
100 års dag.
Husk i marts
8. marts er der Regionsskydning I Aunslev
hallen. Det er Nyborg som arrangerer det i
år. Der vil være fællestransport. Tilmelding
til Ole 2043 0120.
17. marts er der bowling for hold.
22. marts skydning 15m. i Ollerup fra kl.
19,00. Der vil være mulighed for at skyde
landsskydning, så se nu at komme afsted for
at deltage. Efter skydningen er der kaffe/te
og hjemmebag.
www.gardershop.dk

Så er der lige efterskrift fra Ærø GF.
Så blev det afslutningen på Ærø gf. historie
der blev afholdt afslutning på Hotel Ærøhus
der var mødt 13 mand til stegt flæsk med
persillesovs og det var rigtigt godt de var
ikke klar over det var de store mænds klub
som var mødt så de måtte ud og stege en
pande flæsk mere men det var rigtigt godt.
Vi fik valgt 3 mand til at tage sig af fanen det
blev Hans Groth og Jens Groth Lauritsen og
Therkel Terkelsen det bliver under Svendborg GF. så vi kan klare det som kommer til
at foregå på Ærø. Aftenen sluttede i kammeratligt samhver over lidt øl og snaps. Det
er mit håb at vi bliver glade for at stå under
Svendborg fremover.
Med venlig garderhilsen til alle. Therkel Terkelsen

Hvis du har ændret e-mail adresse, så husk
at melde ændringen. Send en mail til sekretær Finn Madsen finnhm@post11.tele.dk.
Husk I emnefeltet at skrive SVB Garderforening.
Den 9 jan. var der Regionsbowling som i
år blev afholdt I SVB. Der var 7 hold i år. 6
herre og 1 dame hold, så damerne fra Nordfyn blev nr. 1. Og så var der mere kamp om
pladserne i herrerækken, men det blev SVB
1, der tog sejren lige foran Nordfyn 1, og
kun med 15 kegler i difference på 2 serier.
Nr. 3 Blev Assens og SVB 2 blev nr 4.
JUN-85 Finn Madsen

Vestfyn

GF 33

23/5 1914
Formand: 185-SEP-61 Ole Haaning Thomsen
Toppen 29, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 40 25 19 88
e-mail: haaning@stribnet.dk

Skydning
Der er nu klar til Landsskydningen 15 m, så
det er bare med at møde frem. Vi skyder hver
onsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00 i kælderen
under Lillebæltshallerne i Middelfart. Der
er rifler til rådighed. Hvis du har spørgsmål
så ring til skydeudvalgsformand Knud Warming på tlf. 4021 6548.
Husk regionsskydning
Der er regionsskydning i Aunslevhallen den
8. marts. Det er en sjov aften sammen med
gamle Gardere fra hele Fyn. Tilmelding til
Knud Warning på tlf. 4021 6548.
Kontingentopkrævning
Hvis du fortsat ønsker at være medlem af
Garderforeningen og modtage Garderbladet, er det vigtigt, at du husker at betale
kontingentet.

JUL-90 Henrik Skovgaard Larsen

Region 4

Garderforeningerne på
Sjælland og Øerne (5)
Vicepræsident: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør.
Tlf. 2525 5002
e-mail: jens.crone@gmail.com

Regionsskydeleder:
096-SEP-68 Ole Olsen,
Morænevej 19, 3550 Slangerup
Tlf. 4733 3298
e-mail: ole.gerner.olsen@gmail.com
Regionsbowlingleder:
179-SEP-61 Gorm Rasmussen
Plantagevej 19, 2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 1710
e-mail: hannegorm@2senior.dk

Regionsskydning 15M
2016
Så er det igen tid til den årlige
Regionsskydning på 15M.
Jeg håber at se rigtig mange igen
i år.
I år er det Sdr.Birks garderforening der afholder skydningen.
Skydningen afvikles søndag
d.13/3 kl. 10:00.
Der spises morgenmad fra kl
10:00 og derefter er der skydning.
Dagen afsluttes med frokost og
præmie uddeling.
Skydebanen ligger i Glostrup hallen.
Stadionvej 80, 2600 Glostrup
(husk madpakken)
Evt. Spørgsmål kan rettes til:
Regionsskydeleder Reg.V
Ole Olsen, tlf. 2990 3298
På gensyn i Sdr. Birk

Gardergolf i region V
Lørdag, den 30. april 2016 er der
mulighed for at spille Gardergolf i
region V.
Interesserede bedes rette henvendelse på mail: 54822250@mail.
dk , hvorefter du får nærmere oplysninger, men så meget kan siges
det bliver nord for Storstrømmen i
2016 ( på Sjælland ).
Peter Müller, nov. 68, tlf. 5482
2250 / 2147 3475.

www.nordea.dk www.deloitte.com
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Region 5

Garderforeningen 
i København

GF 01
25/8 1885

Formand:
JAN-70 Jørn Knudsen
Strandboulevarden 75, st. th.,
2100 København Ø
Tlf. 2371 1543
e-mail: formand@garderforeningen.dk
Kasserer og registrator:
APR-72 Niels M. Knudsen
Fælleddiget 37, 2300 København S
Tlf. 4254 0906
Bank konto: 9570-4820509056
e-mail: kasserer@garderforeningen.dk
www.garderforeningen.dk

Generalforsamling og Hæderstegntildeling
Husk at tilmelding til spisning efter generalforsamlingen tirsdag den 8. marts 2016
skal være foretaget senest den 1. marts 2016
via foreningens hjemmeside eller på tilmeldingstelefonen 4081 0040 mellem kl. 18.00
og 20.00 .
Næste arrangement er den 17 maj. 2017 kl.
19.00 på Frederiksberg Slot. Det bliver med
den operative chef for PET, Flemming Drejer.
Nærmere herom senere.
JAN-70 Jørn Knudsen

og Sdr Birks Garderforeninger. Vi skal i år til
Nærum og skyde, og alle er velkommen til
at deltage i skydningen. Jo flere vi er, jo sjovere bliver det Efter skydningen vil der være
fælles spisning, - tilmelding til formanden
ikke senere end 6. marts
Langdistance
På langdistancen skydes der søndag den
6. og 20. marts. Vi mødes i SKAK-huset ved
den store parkeringsplads kl. 08.00 til morgenkaffe, og når den er drukket går vi på
banerne.
Skyttelauget råder over geværer og nødvendigt udstyr, der kan lånes på banerne,
ligesom der vil være mulighed for at få råd
og vejledning fra gamle og erfarne skytter.
Yderligere oplysninger om Skyttelauget og
dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til
formanden på telefon 4444 2473.
OKT-77 Jan Stoltenborg

Gardermumierne
Ordinært Mumiemøde er: Tirsdag den 1.
marts 2016 kl. 11.30 på Svanemøllen Kaserne.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Hermed indkaldes til GarderMumiernes ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag 5.
april 2016 på Svanemøllens kaserne. Generalforsamlingen starter kl. 11.00. Dagsorden
ifølge vedtægterne.
Tilmelding og framelding til næste måneds
Mumiemøde kan ske via www.gardermumier.dk eller via 6062 3141.

SKYTTELAUGET
Kortdistance
Skydeprogrammet for marts byder på
træning og naturligvis på landsskydning i
hele måneden. Banerne er klar onsdag den
2., 9., 16. og 23 marts fra kl. 18.30 i DGI Byen.

Formand SEP-59 Per Hauerslev tlf.: 4581
7041 e-mail : hauerslev@webnetmail.dk
Næstformand SEP-66 Erik Schlüter tlf.:
3962 8546 e-mail : erikschluter@live.dk

Landsskydning på 15 m er i fuld gang, og
vi skal naturligvis have så mange deltagere
med som muligt, så find en onsdag, hvor du
kan komme en tur på skydebanen og være
med.

Bornholm

Trekantskydning 15 m
Torsdag den 10. marts er Skyttelauget inviteret til den årlige Trekantskydning med Ndr

Aut. VVS-installatør
Eriksen & Co. Aps

Kurlandsgade 15
2300 København S
Tlf. 20 12 20 01

info@eriksen-co.dk
GD. MAR-83

www.eriksen-co.dk
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SEP-59 Per Hauerslev

GF 11

20/9 1908
Formand: NOV-93 Peter Kofoed-Dam
Storegade 41, 3740 Svaneke
Tlf. 56 49 64 04 / 23 25 90 04
e-mail: svanegaard@dlgmail.dk
www.bornholmsgarderforening.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 i Bornholms Garderforening
Mandag den 14. marts, 2016, kl. 18:00 i
Nylars Samlingshus, Kirkevej 6, Nylars, 3720
Åkirkeby.
Efter et godt ”herremåltid” efterfulgt af kaffe a´ 130,00 kr. + drikkelse, afholder vi generalforsamling.
Jubilæumstegn gives til:
René Mauritsen, MAR-91 10 år
Gert Kofoed Pedersen, JUL-75 40 år
Jørgen Anders Brucz 684, SEP-64 50 år
Carl Otto Kofoed 546, NOV-52 60 år
I er særligt velkomne til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen får vi besøg af
politibetjent Kenn Feerup, som vil fortælle
om hvordan det har været, at være livvagt
for de kongelige, omkring sin tid i aktionsstyrken inden for politiet, som ikke er kendt i
nyhederne samt status på narkotikasituationen på Bornholm.
Tilmelding til generalforsamlingen senest
fredag den 4. marts 2016 til:
Formand Peter Kofoed-Dam tlf. 2325 9004 /
mail: svanegaard@dlgmail.dk
Næstformand Steffen Mauritsen tlf. 5695
6659 / mail: smauritsen@mail.dk
Vel mødt.
NOV-93 Peter Kofoed-Dam

Fakse og Omegn


Formand: OKT-80 Michael Hansen
Rosenvænget 21, 4690 Haslev
Tlf. 41 78 50 59
e-mail: peter@pedersen.mail.dk

GF 38
13/11 1916

Falster og Østlolland

GF 14

25/7 1909
Formand: APR-82 Kent H. Andersen
Orebyvej 71, 4990 Sakskøbing
Tlf. 40 21 70 65
e-mail: kha@privat.dk

Frederiksborg Amt

GF 18

12/12 1910
Formand: MAR-92 Kim Olsen
Vinkelvej 37, 3540 Lynge
Tlf. 48 16 01 96 / 21 46 10 11
e-mail: cdc-ko@mail.dk
www.frederiksborgamtsgarderforening.dk

Kommende arrangementer:
7. marts , kl. 18.30: Klubaften i Sergentmessen på Garderkasernen i Høvelte.
4. april, kl. 18.30: Klubaften i Sergentmessen
på Garderkasernen i Høvelte.
Tilmelding til spisning senest onsdag, d. 2.
marts hhv. 30. marts til næstformand Søren
Terp, tlf.: 5154 0957.
Arrangemetnsomtale:
Mandag, d. 1. februar afholdtes ordinær generalforsamling j.fr, vedtægterne. 40 medlemmer deltog. Forud for generalforsamlingen æredes Den Kongelige Livgardes faldne
ved at lægge en krans ved monumentet på
kasernen. Se fotografiet.
Lige efter generalforsamlingen afholdt den
nyvalgte bestyrelse sit første møde og konstituerede sig j.fr. Vedtægterne: Herefter er
bestyrelsen:
Formand: MAR-92 Kim D. Olsen
Næstformand: MAR-91 Søren Terp
Sekretær: DEC-83 Steen M. Munk
Kasserer: 414-SEP-66 Kjeld Nielsen
Bestyrelsesmedlem: 299-MAR-60 John J.
Andersen
Bestyrelsesmedlem: JAN-80 Helge Barny
Jensen
Bestyrelsesmedlem: 524-JAN-68 Peter Juul
Jensen

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk



Bestyrelsesmedlem: Æresmedlem 096SEP-68 Ole Olsen
Bestyrelsesmedlem: 066-NOV-62 Jørgen
Chr. Petersen
Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden: http://frederiksborgamtsgarderforening.dk.
DEC-83 Steen M. Munk

Haslev og Omegn

GF 52

18/6 1924
Formand: 785-MAR-67 Niels Chr. Jørgensen
Gildringeparken 4, 4690 Haslev
Tlf. 29 85 62 49
e-mail: formand@gf-haslev.dk
www.gf-haslev.dk

Helsingør og Omegn

GF 41

31/1 1918
Formand: FEB-75 Lars Larsson
Vildrosevej 31, 3060 Espergærde
Tlf. p. 49 13 51 46 · Tlf. m. 40 42 23 91
e-mail: larsson@skorstensfejeren.dk
www.helsingoergarderforening.dk

Kommende arrangementer:
Bowling, vi spiller sidste gang i sæsonen onsdag d. 9. marts i Allerød kl 18.00
Tilmelding til tommyaaboe@hotmail.com
eller 2229 0003.
Frederiksborg Amts Garderforening lægger
en krans ved Monumentet for Livgardens
faldne forud for den ordinære generalforsamling.

Gl. Roskilde


Formand: JUL-69 Leif Fokking
St. Valbyvej 25A, 4000 Roskilde
Tlf. 30 10 81 12
e-mail: kontakt@dg-roskilde.dk
www.dg-roskilde.dk

GF 17
22/1 1910

Generalforsamling.
Vores årlige ordinære generalforsamling
er som tidligere nævnt fastlagt til torsdag,
den 17. marts 2016, kl. 18.00 i Restaurant
"Håndværkerforeningen", Hersegade, Roskilde.
Gardernes generalforsamling begynder kl.
1800. På samme tidspunkt bliver der - i et
tilstødende lokale - et "kulturelt" indlæg til
vore damer. I skrivende stund er dette indlæg endnu ikke på plads!
Vi håber på mange deltagere - både til selve
generalforsamlingen og den efterfølgende
spisning i restaurantens lokaler.
Indehaveren, Hannibal har sammensat en
menu bestående af:
Tunmousse med salat & dressing, Oksesteg,
ovnbagte kartofler, glaserede rodfrugter, salat med hvedekorn, brie og brød.
Med pænt tilskud fra foreningen, bliver deltagerprisen kr. 220,00 pr. deltager. Drikkevarer købes særskilt. Tilmelding til den
efterfølgende spisning, senest den 13.3 til
formanden. Mød op til denne aften, hvor vi
altid har det hyggeligt - både med gamle
garderkammerater og vore damer.
Læs om vores kammeratskabsaften med Præsident Flemming
Rytter som foredragsholder på
www.garderforeningerne.dk
under Søndre Birk.

SEP-68 Erik Rye Andersen

www.gardershop.dk

Skydning, var fastsat til d. 29. marts, den er
aflyst på grund af generalforsamling.
Generalforsamling 2016, vil blive afholdt
tirsdag d. 29. marts i ”Skydeselskabet” i
Stengade i Helsingør. Særskilt invitation,
med dagsorden fremsendes. Mød op og gør
din indflydelse gældende.
Husk vor hjemmeside med sidste nyt, evt.
rettelser, billeder osv.
NOV-74 Tommy Aaboe

Holbæk Amt

GF 21

24/3 1911
Formand: 652-NOV-49 Kaj Kristensen
Stenhusvej 5 B, 4300 Holbæk
Tlf. 59 43 27 30
e-mail: kajkris@hotmail.com
www.holbaekamtsgarderforening.dk

BOWLING afholdes onsdag den 9. marts i
Mega Bowl, mellemvang 5 i Holbæk.
Se mere om arrangementet i GARDERSABLEN eller på hjemmesiden.
Tilmelding til Bent Pedersen på tlf. 5932
8219 eller på e-mail; karenbent@c.dk.
VIRKSOMHEDSBESØG løber ad stablen
torsdag den 17. marts, hvor vi besøger KARA/
NOVEREN , Håndværkervej 70, Roskilde.
Vi mødes på parkeringspladsen foran Garderstuen kl. 17.00.
Så fylder vi bilerne op og kører samlet til
Roskilde, hvor besøget starter kl.18,00.
Rundvisningen varer ca. 2 timer hvor vi bl.a.
skal op i energitårnet.
Det tilrådes at have en lukket sko eller støvle
på. Ingen høje hæle.
Besøget er for medlemmer samt ægtefæller.
Da der er begrænsning i antallet af deltagere, går det efter "først til mølle" princippet.
Tilmelding til Kaj Kristensen på tlf.
nr.59432730 senest den 11. marts.
Har du endnu ikke været i vores Garderstue, så se hvordan du finder den på vores
hjemmeside.

Region 5

KONTINGENT betales i januar. Hvert år
bruger bestyrelsen meget tid og mange af
medlemmernes penge på porto til rykkere
og 2. rykkere. Hvis du endnu ikke har betalt
kontingent for 2016, så se om der kunne
have forputtet sig et girokort mellem reklamerne, som du har overset. Hvis du har
fået ny adresse og derfor imod forventning
ikke har modtaget et girokort, så kontakt
da venligst undertegnede, så vi kan få rettet din adresse.
JUL-99 Brian Ravn Printz

Høje-Taastrup og Omegn

Formand: JUL-74 Jon Nielsen
Potentilvej 39, 2630 Taastrup
Tlf. 29 93 16 68
e-mail: jon.nielsen@mail.dk
www.gf78.dk

GF 78
29/11 1976

Kommende aktiviteter:
Skydning: Ordinær skydeaften mandag den
7. marts. Den 4. april er der skydeafslutning
med spisning. Indbydelse udsendes senere i
marts.
Bowling: Ordinær bowlingaften tirsdag den
1. marts og tirsdag den 15 marts. Den 19.
april er der afslutning på bowlingsæsonen
med spisning og præmieoverrækkelse.
Generalforsamling
Referat fra årets generalforsamling, der
blev afholdt den 9. februar på Sengeløse
Kro kan ses på vores hjemmeside.
Læs om vores kammeratskabsaften med Præsident Flemming Rytter som foredragsholder, skydning samt bowling på
www.garderforeningerne.dk
under Høje Taastrup.

729-SEP-62 Henning Kraiberg Knudsen

Kalundborg og Omegn

GF 53

18/4 1926
Formand: 950-MAJ-66 Finn Thormod Nielsen
Lynggårdsstien 9, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 87 38 / 60 49 92 58
e-mail: lyngsti9@gmail.com

Korsør og omegn
GF 49

14/10 1922
Formand: 831-JAN-59 Benny Hansen
Skovparken 9, 4220 Korsør
Tlf. 42 75 30 23
e-mail: jyby@outlook.dk
Køge og omegn

GF 45

15/10 1919
Formand: SEP-85 Henrik Agerlin Rasmussen
Engstrupvej 7, 2680 Solrød Strand
Tlf. p. 28 44 12 94
e-mail: henrik.agerlin@gmail.com
www.koogf.dk

Generalforsamling 2016.
Arrangementet finder sted mandag den 7.
marts.

www.nordea.dk www.deloitte.com
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Region 5

Den ordinære general forsamling afholdes
i restauranten på Køge Stadion klokken
18.30.. Indbydelse er udsendt og tilgængelig
på vor hjemmeside,www.koogf.dk
Bowling
Vi bowler hver onsdag fra 18.00-19.00 i Køge
Bowlingcenter, april måned med.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon
5614 1710.
Skydning
Husk at landsskydningen 15m. skal være
afsluttet, senest den 5. april. Skydeformand
Kaj Larsen, telefon 2697 7425.
Garderstuen
Har åbent sammen med skydning, hver tirsdag fra klokken 19.00 -21.00. Stoffer står
klar bag baren. Vi rafler om prisen.
Hjemmesiden:
Husk at besøge den på www.koogf.dk , hvor
der er opdaterede nyheder fra foreningen,
samt billeder fra afholdte arrangementer,
nye som gamle og især fra besøg hos vore
fødselarer.

Møn

Steen Rasmussen

GF 20

22/1 1911
Formand: NOV-71 Claus Michael Jæger-Hansen
Saksenborgvej 2, 4780 Stege
Tlf. 55 81 11 91
e-mail: cjh@post12.tele.dk

Nordre Birk


GF 62
19/11 1941

Formand: 426-NOV-61 Lars Rønne
Abildgaardsvej 107, 2830 Virum
Tlf. 45 83 02 19 · Mobil 51 76 12 00
e-mail: roenne@c.dk

Kasserer/Registrator:
MAJ-66 Jørgen Brandhøj
Skjoldagervej 49 st. tv., 2820 Gentofte
Tlf. 39 56 02 32 · Mobil 42 21 16 20
e-mail: j.brandhoej@icloud.com
Næst- Skydefmd.:
256-MAJ-65 Jørgen Skov Andersen
Bagsværdvej 85, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 88 66 73
e-mail: joergen@skovandersen.dk

www.nordrebirksgarderforening.dk

Kommende arrangementer:
Skydningen fortsætter mandag den 7. marts.
Derefter fortsætter vi med skydningerne
mandage i lige uger fra kl. 17.00 til 19.00.
Mandag den 21 marts har vi af hensyn til
Påsken ingen skydning. Vores piger/damer
er velkommen til at deltage på den første
28
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skydedag i hver måned. Vi skyder indtil videre på skydebanerne under Rundforbihallen
på Egebækvej i Nærum. Alle gardere/gl. gardere er velkommen til alle skydningerne. I vil
få en e-mail, når vi flytter til Lyngby Stadion.
Trekantskydningen afholdes i år af os i Nordre Birk og vi skyder mod Søndre Birk og
Garderforeningen i København, det er torsdag den 10 marts fra kl 17.00 og det foregår
desværre på vores ”lånte” skydebane under
Rundforbihallen på Egebækvej. Vi er pt i
fuld gang med at indrette de nye lokaler på
Lyngby Stadion, men der mangler en del kabelarbejde til den nye automatik til det elektroniske markeringssystem.
Jubilarer og nye medlemmer tirsdag den
12. april kl. 18.30.
Nye medlemmer og alle medlemmer, der
har haft jubilæum i 2015, inviteres hermed
til kammeratskabsaften. Alle foreningens
øvrige medlemmer er naturligvis også velkommen. Arrangementet er med tre stk.
luksus smørrebrød, en øl, en snaps, kaffe og
kage for kun 100.- kr. Adressen er Cafe´Ny
Holte Port, Øverødvej 19, 2840 Holte. Af
hensyn til arrangementet (indkøb af smørrebrød og års-tegn) er tilmelding nødvendig
til Jørgen Skov Andersen e-mail: joergen@
skovandersen.dk tlf. 4588 6673 eller Hans
Larsen e-mail: Hans vera@mit.bolignet.dk
tlf. 4588 5118 - senest d. 4.04.16.
Nordre Birks 75 års jubilæum lørdag den
19. november. Vi er i fuld gang med at tilrettelægge den store jubilæumsfest, vi håber
på stor tilslutning, det er en stor begivenhed,
vi alle skal være med til at fejre. På denne aften vil I også kunne få nye medlemstegn og
jubilæumstegn udleveret i festligt lag med
ledsager.
Læs om julemøde, juleskydning
og bankospil på www.garderforeningerne.dk under Nordre
Birk.

MAJ-65 Jørgen Skov Andersen

Nordsjælland


Formand: JUL-71 Niels Koed Hansen
Enggårdsvej 10, 3550 slangerup
Tlf. 48 27 86 63 / 30 45 36 35
e-mail: koed@hansen.mail.dk
www.nsgarder.dk

GF 16
3/12 1909

Vi afholder generalforsamling onsdag den
16-3-16 på Elværket i Frederikssund, med de
sædvanlige gule ærter og pandekager.
Nordsjællands Garderforening har afholdt
Nytårskur på Pedersholm i Frederikssund
den 23-1-16, der var 40 personer der deltog, der blev serveret sild og smørebrød
og krydret med en øl af Livgardens 45/85
afsluttet med forskellige oste og kaffe med
hjemmebagte småkager, det var en rigtig
hyggelig aften.
Niels Koed

Stevns

GF 31

20/7 1913
Formand: 415-NOV-67 Søren Sørensen
Bøgevænget 8, 4672 Klippinge
Tlf. 56 56 14 00 / 40 40 84 00
e-mail: boso@privat.dk
www.stevnsgarderforening.dk

Generalforsamlingen afholdes fredag den
1. april 2016, kl. 18.00 på Traktørstedet Højeruplund. Dagsorden jfr. vedtægterne og
indkaldelse udsendes til medlemmerne.
Kontingentopkrævning er udsendt med
betalingsfrist den 15. marts 2016. Har du
ikke modtaget din opkrævning, bedes du
kontakte et medlem af bestyrelsen.
Læs meget mere på vores hjemmeside:
www.stevnsgarderforening.dk

Sydsjælland

GF 07

27/10 1907
Formand: 416-NOV-67 Erik Otto Harder Mikkelsen
Helgesvej 99, Gelsted, 4160 Herlufmagle
Tlf. 55 50 18 24
e-mail: hm.rev@mail.dk
www.sydsjaellandsgarderforening.dk

Skyttelauget informerer:
Vi har indendørsskydning med mulighed for
landsskydning i Fladsåhallen torsdag d. 3.
marts, kl 18.00.-21.00. Landsskydningen
foregår sammen med Pionerforeningen.
Vi har indendørsskydning med riffel og pistol i Fladsåhallen torsdag d. 17. marts kl
19.00. Kl. 19-20.00 skydes med riffel, og fra
kl 20-21.00 skydes med pistol.
Garderforeningen informerer:
Vi afholder vores generalforsamling lørdag
d. 16. april kl. 14.30-15.30 i Kalbyrissalen
ved Garderstuen. Vi har indledende spisning
fra kl 13.00 til kl 14.00, tilmelding til spisning senest d 9. april til formanden Erik Harder Mikkelsen tlf 4015 1824.
Torsdag d. 3. marts er der åbent i Garderstuen kl. 19.00, husk tilmelding til Claus
20827545, senest tirsdag d. 1.marts.
Onsdag d. 2. marts kl. 11.00 har vi møde i
Seniorfrokost 60+ på Hjemmeværnsgården
som tidligere, her er der foredrag af uddeler/direktør Hans Larsen, Super-Brugsen i
Fensmark emne: Fra Landsby Brugs til Danmarks største Superbrugs. Tilmelding skulle
være sket til Norman allerede sidst i februar,
men prøv at ringe om der måske ikke skulle
være plads alligevel, tlf 5574 8606 eller
Claus tlf. 2082 7545. JUL-74 Kristian Rasmussen

Søndre Birk


Formand: MAJ-70 Jens Crone
Fasanvænget 94, 2791 Dragør
Tlf. 25 25 50 02
e-mail: jens.crone@gmail.com
Internet: www.sbg.dk

GF 61
14/6 1938

Kommende arrangementer
Vi gør endnu engang opmærksom på at vi

www.jef.dkwww.veteranhjem.dk



tors. d. 17. mar. 2016 afholder vor årlige
generalforsamling i Glostruphallens Restaurant. Vi begynder kl. 18.30 med fælles spisning. Kl. ca. 20.00 gennemføres generalforsamlingen iht. dagsorden. Sidste punkt er
uddeling af hæderstegn. Alle medlemmer er
velkomne, men de medlemmer, der ønsker at
deltage i fællesspisningen, skal af hensyn til
kuvertbestilling tilmelde sig til Jakob Hjorth
på Mob. 2166 5633 eller til Jens Crone på
Mob. 2525 5002 og senest den 12. marts.
Menuen er skipperlabskovs med tilbehør.
Dertil serveres 1 øl/vand og 1 snaps samt
dessert, hvortil der serveres 1 glas Livgardens portvin. Alt det får du til den favorable
pris af kr. 100,00. Du kan også vælge 3 stk.
flot, men uspecificeret smørrebrød med drikkevarer som ovenfor til kr. kr. 80,00. Efterfølgende serveres kaffe med småkager. Ved tilmeldingen, der er bindende, skal menuønske
oplyses. Der betales kontant ved indgangen.
MAJ-70 Jens Crone

Garderforeningerne i Udlandet (6)
Præsident: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,
#1217, Palatine,
Illinois 60067, USA
Tlf. (847) 690-1774
Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforening.dk/dgu.htm

Australien

GF 98

23/10 1984
Formand: 688-MAJ-58 Kurt Olesen
26 Renwick Str., Flagstaff Hill, 5159 South
Australia
Tlf. +61 0883 706 829
e-mail: mojn68858@tpg.com.au

Den 23. december 2015 havde næstformand, Jacob Michelsen Hoffmeyer MAR-94,
den ære at overrække ældste medlem af
Australiens Garderforening, Knud Heding
NOV-39 en 75 års medlems medalje af garderforeningerne.
Knud og hans kone Pauline åbnede døren
til familie hjemmet i Canberra til Gin og
Tonic og en officiel medalje overrækkelse
overværet af et par familie medlemmer.
Gad vide hvor mange garderforenings medlemmer der gennem tiderne har haft en 75
års medlems medalje!? - Vi er glade og stolte af vores friske medlem her Down Under.
Knud har et par spændende historier at
fortælle. Ikke alene gjorde han tjeneseste
mens Dronning Margrethe blev født, han
kan også fortælle om at han havde telefon
vagt på Amalienborg da tyskerne rykkede
ind under II Verdenskrig.”
Læs om vores jubilæumsfrokost på garderforeningerne.dk

www.gardershop.dk

Bowling. Der bowles fortsat i marts og
april. Her i februar var vi 07.02.16 vært ved
regionsmesterskaberne i bowling. Resultatet
forelå ikke ved deadline. Men vor bowlingformand, Jakob Hjort, udtaler at der altid er
plads til flere. Kontakt Jakob på 2166 5633.
Skydning. Sæsonen går på hæld, men der
er træningsskydning onsdag 01.3.2016,
Trekantsskydning torsdag (NB) 10.3.16 hos
Nordre Birks Garderforening og så er der
søndag 13.3.2016 Regionsskydning med
os selv som vært i den hyggeligste kælder i
Glostrup – skydekælderen under Glostrup
Hallen. Sidste skydeaften i sæsonen 2015 /
2016 er 16.3.2016 med Morskabsskydning.
Skyttelauget holder afslutningsaften 06.4.16
– nærmere i næste nummer af Garderbladet.
Fælles for alle arrangementer er, at de også
fremgår af foreningens hjemmeside www.
sbg.dk. Og alle arrangementer er for alle foreningens medlemmer – og vi har altid plads
til flere.

Kalifornien

GF 92

15/3 1942
Formand: 484-NOV-54 Kristian Poulsen
161 Oak Meadow Road, Sierra Madre, CA
91024-2661, USA
Tlf. 1 (626) 3553 371
e-mail: scankp1@verizon.net
www.garderforening.dk/califgf.htm

Mellemstaterne

GF 93
13/2 1943


Formand: MAR-86 Peter KB Diessel
One Renaissanca Place,#1217, Palatine, Illinois
60067, USA
Tlf. (847) 690-1774 · Mob. 312-882-9191
Fax. (847) 881-0881
e-mail: peter@thediessels.com
www.garderforeningen.com

New York

GF 91
31/5 1928


Formand: JUL-78 Claus Aa. Friis
1241 Hulls Highway, Southport, CT 06890, USA
Tlf. USA 203 259-0767
e-mail: new_york_garderforening@hotmail.com
og klarsen@wwalliance.com

Julefrokost i New York Garderforening,
fredag den 4. december 2015.
Læs en beretning om vores julefrokost på garderforeningerne.dk

Pacific Northwest

GF 97

9/10 1968
Formand: FEB-81 Kenneth Olsen
15706 NE 65 Street, Redmond, WA 98052, USA
Priv/mob. 1 206 963 3334
e-mail: vko61@hotmail.com
www.garderforening.dk/pacificnorthwestgf.html

Medlemmer af GF bosiddende omkring
Victoria og Nanaimo på Vancouver Island
I British Columbia, Canada mødtes d. 15
december med fruer, ialt 11 deltagere, til

Region 6

Læs om vores kammeratskabsaften med Præsident Flemming
Rytter som foredragsholder på
www.garderforeningerne.dk
under Søndre Birk.

NOV-68 Fl. Martinussen

Vestlolland


Formand: 671-NOV-65 Jens Høyer
Nøjsomhedsvej 16, 4900 Nakskov
Tlf. 54 93 20 20
e-mail: hoyer@dlgpost.dk

GF 50
20/1 1924

Vestsjælland

GF 13

23/5 1909
Formand: 779-SEP-63 Knud Glavind
Møllevænget 20, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. p. 58 54 85 91 · mobil 30 54 38 91
e-mail: dgglavind@dbmail.dk
www.garderforening.dk/vsgf.html

julefrokost på restaurant 'Beacon Landing'
i havnebyen, Sidney.
Læs en uddybende beretning
om vores julefrokost samt julemiddagen hos 734-531-JAN-67
Knud Nielsen og fru Doris på
garderforeningerne.dk

Singapore

GF 100

3/3 2003
Formand: JUL-91 Søren Bo Duvier Nielsen
Haig Court 13-02, 152 Haig Road, Singapore
438791
Mob. +65 9066 8726
Skype/Yahoo/Hotmail: sduvier
e-mail: sduvier@hotmail.com
www.garderforening.dk/singaporegf.htm

Storbritannien


Formand: Amin Amirian
26 Egerton Gardens,
W13 8HQ, London, England
Tlf. +44 (0) 741 153 4422
e-mail: amin.amirian@gmail.com
www.garder-uk.com

GF 99
22/4 1992

Vest Kanada

GF 95

18/10 1944
Kontaktperson: FEB-71 Jan Bjerreskov
60 Hidden Vale Cres, NW, Calgary, AB T3A 5B5,
Canada
Tlf. (403) 275-2135
e-mail: bjerre@telusplanet.net
www.garderforening.dk/wcgf.html

Øst Kanada

GF 96

11/3 1958
Formand: JAN-74 Poul Rasmussen
111 Rexway Dr. Georgetown, ON L7G 1R3,
Canada
Tlf. 905 873 7929
e-mail: poulj.rasmussen@gmail.com
www.garderforening.dk/ecgf.html

www.nordea.dk www.deloitte.com
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Personalia

Runde Fødselsdage (50-60-70-75-8085-90-95-100 år) udskrives månedligt
fra DGs edb-anlæg og bringes automatisk i Garderbladet. Fødselsdagene
nævnes fra den 10. i måneden til den
9. i følgende måned alternativt for to
måneder af gangen. Normalt nævnes
soldaternummer, indkaldelsesmåned,
indkaldelsesår samt garderforeningsnummer. Meddelelse til Garderbladets
kontor er kun nødvendig, hvis dagen
ikke ønskes nævnt. Guld-, Sølv- og
alm. bryllupper m. m. skal anmeldes
til Garderbladets kontor via den lokale
garderforening. Husk soldaternummer, hold og årgang.
Dødsfald anmeldes via den lokale
garderforening eller direkte til Garderbladets kontor.

Diamantbryllup

01-04 283-MAJ-38
GF 10
Æresmedlem
Erik Lottrup og fru Birgitte
Mejlstedparken 25
9380 Vestbjerg

Guldbryllup

06-03 929-SEP-62
GF 78
Peter Mikkelsen og hustru
Askeengen 102, 2740 Skovlunde
12-03 266-SEP-61
GF 78
Ole Lundum og hustru
Søndertoften 92, 2630 Taastrup.
26-03 JUN-59
GF 07
Kjeld Dyrberg Andersen og frue
Holmevej 34B, 4700 Næstved

Sølvbryllup

27-03 APR-69
GF 13
Poul Kargaard Thomsen og
fru Bodil Jorunn Golmen
Ghanavej 1
4200 Slagelse

Fødselsdage

90 år
11-03 297-NOV-46
GF 04
Christian Larsen
Kløvervej 3, 0013, 7752 Snedsted
14-03 054-MAJ-47
GF 18
Johannes Evald Østergaard
Æblekrogen 7, Nødebo
3480 Fredensborg
15-03 490-MAJ-47
GF 04
Kristian Jensen
Mallevej 10, 7700 Thisted
15-03 403-NOV-45
GF 61
Knud Aage Andersen
Kløverbo 20, 7080 Børkop
03-04 702-MAJ-46
GF 34
Knud Søgaard
Valmuevej 21, 2970 Hørsholm
09-04 433-NOV-45
GF 07
Poul E. Hansen
Hammerichsvej 21
4760 Vordingborg
85 år
13-03 693-MAJ-49
GF 62
Kjeld Jespersen
Anyvej 6, 3500 Værløse
13-03 527-MAJ-51
GF 10
Ulrik Mortensen
Holtevej 52, 9362 Gandrup
30

15-03 250-MAJ-51
GF 01
Kai Erik Sørensen
Brydes Allé 32, 4. 0406
2300 København S
01-04 556-MAJ-51
GF 14
Benny Frederiksen
Anholtvej 3, 4800 Nykøbing F
06-04 318-NOV-50
GF 01
Erik Jørgensen
Platanvej 14, 4.th., 1810 Frb. C
07-04 254-MAJ-51
GF 03
Ejnar Elkjær Lauritsen
Kejsdalen 66, 7130 Juelsminde
07-04 476-MAJ-51
GF 32
Anders Skjødt
Gammelhavn 13, 3.tv.
7100 Vejle
80 år
11-03 737-MAJ-55
GF 04
Tage Christensen
Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm
11-03 315-NOV-55
GF 12
Poul Erik Kjær
Østervænget 9, 8300 Odder
11-03 616-NOV-55
GF 16
Ib Broberg Hansen
Markleddet 34
3600 Frederikssund
11-03 704-NOV-55
GF 03
Kjeld Krogslund
Flintebakken 64, st.tv.
8700 Horsens
12-03 690-NOV-55
GF 01
Svend Aage Larsen
Vedbæk Stationsvej 8, 1.tv.
2950 Vedbæk
12-03 707-MAJ-55
GF 03
Aage Brixen Nielsen
Møllevej 23, 8783 Hornsyld
15-03 853-MAJ-55
GF 78
Kaj Jørgensen
Løvtoften 61, 2630 Taastrup
23-03 667-NOV-55
GF 16
Børge Kaj Sørensen
Lille Strandvej 1
3630 Jægerspris
24-03 682-NOV-54
GF 73
Johan Andreas Olsen
Kongevej 11, 6630 Rødding
25-03 500-NOV-55
GF 01
Erik Nielsen
Broholms Allé 6 F, 3.
2920 Charlottenlund
27-03 943-MAJ-55
GF 10
Poul Færk
Stensgade 20, 9541 Suldrup
29-03 NOV-55
GF 93
Eigil Pagh
6357 N. Mill. Point Road
Mercer WI 54547, USA
31-03 672-NOV-54
GF 21
Ejgild Rasmussen
Nordgårdsvej 1, 4571 Grevinge
02-04 667-MAJ-55
GF 01
Børge Mogensen
Kingosvej 82, 4500 Nykøbing Sj.
02-04 287-NOV-55
GF 23
Peter Jessen Pedersen
Falkevej 39, 7400 Herning
04-04 NOV-54
GF 05
Jens Peter Pedersen
Ladegårdsparken 6, 8380 Trige
05-04 414-MAJ-55
GF 93
Kjeld Jeppesen
383 Copper Spring Drive
Mesquite, Nevada 89027
USA
09-04 643-NOV-54
GF 77
Svend Aage Jungersen
Højskolevej 2, Try
9330 Dronninglund
www.garderforeningerne.dk

09-04 579-NOV-55
GF 55
Jørn Andersen
Herman Bangsvej 4, 8500 Grenaa
75 år
10-03 293-SEP-59
GF 45
Ulf Wentrup
Nygårdsterrasserne 264 D
3520 Farum
10-03 169-JUL-59
GF 70
Preben Stiller
Bredgade 46, 9700 Brønderslev
10-03 333-SEP-61
GF 01
Flemming Drasbek Kjær
Bolbro Villavej 11 B
2960 Rungsted Kyst
12-03 245-JUL-59
GF 08
Niels Erik Thordal
Mosedraget 8 N, 8920 Randers NV
14-03 372-MAJ-60
GF 17
Niels Aage Dahl Petersen
Fynsvej 36, 4000 Roskilde
15-03 SEP-60
GF 18
Erik Vedel Laursen
Egernskoven 13, 3230 Græsted
21-03 006-MAJ-59
GF 13
Vagn Jensen
Døjringevej 45, 4180 Sorø
22-03 142-SEP-61
GF 02
Svend Aage Nielsen
Elmegårdsvænget 14
5250 Odense SV
26-03 212-NOV-58
GF 23
Egon Lambæk
Gudenåvej 89, 7400 Herning
28-03 058-MAJ-59
GF 17
Keld Jordy Hansen
Tåstrupvej 310, 4340 Tølløse
30-03 101-MAJ-59
GF 32
Kristian Grøn-Jensen
Golfparken 14, 7300 Jelling
31-03 238-JUL-59
GF 42
John Hansen
Kertemindevej 20, 5540 Ullerslev
31-03 949-MAJ-61
GF 57
Jens Thomsen Paulsen
Primulavej 10, 6100 Haderslev
01-04 429-SEP-59
GF 17
Hans Verny Nielsen
Købmandsgården 54
4130 Viby Sj.
02-04 722-JAN-59
GF 16
Hugo Buskbjerg Poulsen
Erantisvej 8, 3660 Stenløse
06-04 258-JUL-59
GF 07
Kjeld Dyrbjerg Andersen
Holmevej 34 B, 4700 Næstved
09-04 068-MAJ-59
GF 32
Svend Schønwald
Stævnen 11, 2.tv., 7100 Vejle
09-04 694-SEP-60
GF 70
Bjarne Jeppesen
Kongensgade 12
9700 Brønderslev
70 år
21-03 467-SEP-66
GF 31
Rasmus Villy Larsen
Ravnager 9, 2600 Glostrup
23-03 788-NOV-64
GF 16
Kristian Søndergaard
Avanholm Allé 7, 4050 Skibby
23-03 JAN-65
GF 01
Uffe Frandsen
Ahornvej 15, 2791 Dragør
24-03 374-MAJ-64
GF 59
Viggo Jensen
Umanakvej 159, 6715 Esbjerg N
25-03 773-NOV-64
GF 48
Jørgen Brendstrup
Sybergsvej 4, 5300 Kerteminde
26-03 252-MAJ-65
GF 02
Poul Sall Fuglsang
Haugstedgårdsvej 8
5230 Odense M

26-03 647-JUL-63
GF 20
Niels-Henrik Rosenkrantz
Liselundvej 55 C, 4791 Borre
29-03 202-JUL-66
GF 78
Tommy Agerskov Thomsen
Digeager 10, 2640 Hedehusene
30-03 885-JAN-65
GF 46
Paul Clausen Petersen
Vestergade 51, 6510 Gram
01-04 400-MAJ-64
GF 32
Kaare Grand Graversen
Hybenvej 2, 7361 Ejstrupholm
02-04 122-MAR-65
GF 01
Torben Saxtorff
Hybenvej 14, 3200 Helsinge
06-04 840-JAN-65
GF 29
Jens Andersen Jensen
Fredericiavej 6, 7000 Fredericia
06-04 237-MAJ-65
GF 48
Flemming Carlsen
Grønløkkevej 7, 5300 Kerteminde
06-04 480-JUL-64
GF 62
Hans Nøhr
Mortonsvej 21, st.tv.
2800 Kongens Lyngby
08-04 048-JAN-64
GF 06
Svend Erik Christensen
Lerbjergvej 44, 6000 Kolding
08-04 284-MAJ-64
GF 31
Niels Kjær Thygesen
Rødvigvej 20
4660 Store Heddinge
09-04 022-JAN-64
GF 93
Michael J. Ørregaard
2912 Meadow Cir. NE
IOWA City, IA 52240-7943
USA
60 år
12-03 APR-76
GF 16
Poul Neumeyer
Fugleøjevej 12, 3670 Veksø Sj.
12-03 NOV-75
GF 24
Knud Rabølle Knudsen
Ravnerydvej 12, Simmerbølle
5900 Rudkøbing
14-03 JUL-75
GF 05
Thorleif Provstgaard
Heklagade 6 A, 8200 Aarhus N
24-03 JUL-75
GF 57
Jens Peder Nyrup
Skovgårdsvænget 66
8310 Tranbjerg J.
26-03 APR-76
GF 95
Wagner Lærke
P.O. Box 568
Drumheller, Alberta T0J 0Y0
Canada
28-03 NOV-78
GF 22
Erling Faber Bonnesen
Kløverbakken 12, 5672 Broby
31-03 NOV-75
GF 23
Jens Søvndal Grønbæk
Vibevej 52, 7430 Ikast
01-04 APR-76
GF 30
Børge Niebuhr
Buskelundhøjen 48
8600 Silkeborg
02-04 APR-75
GF 05
John Kejser
Elsted Byvej 10, 8520 Lystrup
50 år
18-03 SEP-85
GF 02
Carl Peter Alfred Henriksen
Rughøjvej 51, 5250 Odense SV
18-03 MAR-85
GF 31
Lars Trap
Egøjevej 150, 4600 Køge
19-03 MAR-85
GF 06
Jens Brandenborg
Storedamvej 26, Ferup
6640 Lunderskov

19-03 JUL-86
GF 46
Søren Peter Linding
Jægerskoven 56, 6520 Toftlund
27-03 JUL-86
GF 28
Henrik Gantzel
Mejlbyvej 5, 6760 Ribe
28-03 APR-86
GF 36
Lars Kjeldsen Hansen
Eskebækparken 48, 1.tv.
8660 Skanderborg
03-04 JUL-86
GF 18
Martin Flemming Nielsen
Amtsvejen 342 A
3390 Hundested
03-04 OKT-86
GF 19
Finn Yde Kristensen
Følhøjvej 8, 7790 Thyholm
04-04 OKT-87
GF 78
Finn Hove
Reerslevvej 74, 2640 Hedehusene

Dødsfald

280-MAJ-43
GF 03
Andreas Christian Thomsen
Spangevej 28, 8700 Horsens
239-JUL-45
GF 16
Georg Reich
Parkvej 2 A, 0009
3630 Jægerspris
526-NOV-45
GF 46
Hans Jørgen Steffensen
Varnæsløkke 14, 6200 Aabenraa
526-MAJ-47
GF 11
Svend Aage Christoffersen
Løkkegade 34, 3700 Rønne
328-MAJ-50
GF 16
Elo Kaj Mikkelsen
Nordvænget 19, 0052
4050 Skibby
932-MAJ-55
GF 17
Erik Kleis Jensen
Kornbakken 3
4070 Kirke Hyllinge
534-NOV-59
GF 45
Børge Nielsen
Harens Kvarter 42
4623 Lille Skensved
433-MAJ-62
GF 10
Knud Erik Nielsen
Hornbækvej 21, 9270 Klarup
286-MAJ-63
GF 57
Erich Sønnichsen
Dr. Alexandrines Vej 6
6100 Haderslev
MAJ-66
GF 01
Svend Aage Tiemroth
Tvedvangen 144, 2730 Herlev
APR-69
GF 05
Flemming Pedersen
Trige Møllevej 98, 8380 Trige
OKT-76
GF 01
Dan Scherer
Sankt Ibs Allé 87, 2630 Taastrup
TAK

Hjertelig tak til Vejle og Omegns GF for besøg af Jens og Jens Jørgen, i anledning af
vores guldbryllup.
Også tak for den flotte gavekurv I havde
med, det glædede os meget.

434-MAJ-62 Sven og Vibeke Ottesen
Hjertelig tak til Køge og omegns Garderforening, for gave og det store fremmøde
til min 75 års fødselsdag den 17. januar,
også en tak for besøget af Jakob Hjorth fra
Sdr. Birk Garderforening.

179 Gorm Rasmussen.

Hjertelig tak til de fremmødte på min 90
år’s fødselsdag en særlig tak for det fine
telegram jeg har modtaget fra Garderforeningerne’s Præsident Flemming Rytter,
Garderforeningen for Nyborg og Omegn
får tak for besøget og den gode flaske med
Garder hilsen.

22-MAJ-48. Johannes Andreasen
Hjertelig tak til Thisted og Omegns Garderforening for opmærksomhed, garderglas og besøg af Per på min 85 års fødselsdag.

605-NOV-51 Henry Christensen

Hjetelig tak for venlig deltagelse og blomster ved min mand, tidl. formand og æresmedlem i Den Fyenske Garderforening,
366-MAJ-51 Harald Jørgensens bisættelse
d. 28/1 fra Ravnebjerg kirke.
Tak til Den Fyenske Garderforening og
Danske Soldaterforeningers Landsraad
for deltagelse med faner.
Tak for venlige ord og hilsener.

Rosa Jørgensen
Tak til Garderforeningen i København for
DG-slipsnål og hilsen til min 85 års fødselsdag.

436-MAJ-52 Knud Lund-Petersen
Tak til Formanden - Garderforeningen for
Aarhus og Omegn, Niels Erik Kjær for venlig hilsen til min 70 års dag.

393-JUL-65 Ebbe Juul-Heider

Hjertelig tak til Herning og Omegns Garderforening for deltagelse med fanen og
den smukke dekoration med bånd ved
min mand 137-NOV- 49 Herbert Albæk
bisættelse fra Snejbjerg Kirke den 18. december 2015.

Margit Albæk
”I anledning af vort Diamantbryllup vil
vi gerne rette en tak til Hadsund og Omegns Garderforening for en dejlig flaske
garderportvin og besøg af formand Niels
Vestergaard med Fru Birthe.”
 748-NOV-52 Gudrun og Frede Nørgaard
Larsen
Hjertelig tak til Garderforeningen for Odder og Omegn ved Jens Peter og Svend for
opmærksomheden ved min 75 års fødselsdag med 1 flaske portvin.

850-NOV-60 Ole Sørensen

Hjertelig tak til Holbæk Amts Garderforening for vingave og besøg af formanden
Kaj Kristensen til min 70 års fødselsdag..

145-MAR 65 Vagn Leth Larsen

Tak for den meget personlige garderhilsen fra kammerherre, oberst, præsident
for De Danske Garderforeninger, hr. Flemming Rytter. Samtidig tak til Sydsjællands
Garderforening for blomst til vores diamantbryllup den 6/12 2015 og min 90 års
fødselsdag den 16/12 2015.

676-NOV-46 Keld Ullerup

Tak til Vestlollands Garderforening for besøg og portvin i anledning af min 85 års
fødselsdag.

472-MAJ-51 Arne Nymann Fausing
Tak til Stevns Garderforening og fremmøde ved Hans Henrik Thyssen og Leif
Larsen, samt for en dejlig flaske portvin
fra Den Kongelige Livgarde i anledningen
af min 50 års fødselsdag.

JUN-85, Christian Bencard

www.garderforeningerne.dk
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TIME IS INVISIBLE,
INFINITE AND INTIMATE.
IT KNOWS NO NUMBERS.

EXPERIENCE THE COMPLETE
ASSORTMENT WITH THE NEW
GEORG JENSEN WATCH APP

THE KOPPEL WATCH COLLECTION
COPENHAGEN AMAGERTORV 4 & COPENHAGEN AIRPORT
AARHUS SØNDERGADE 1. ADDITIONAL STOCKISTS: +45 70 12 34 20
WWW.GEORGJENSEN.COM

